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BAŞLARKEN…
Bu ilk sayımızda sizlere TKD İstanbul Şubesi Başkanı olarak
seslenebilmenin gurur ve sevincini yaşıyorum. Yönetim Kurulu üyesi
arkadaşlarım ve siz değerli meslekdaşlarımın desteği ile önümüzdeki
dönemde başarılı çalışmalar yapacağımız inancını taşıyorum.
Bir çoğunuzun bildiği gibi Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi
üyeleri 23 Mayıs Salı günü yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
2000-2002 Dönemi için yeni Yönetim Kurulu üyelerini seçmişlerdir.
Doksana yakın üyenin hazır bulunduğu seçimler sonucu belirlenen
Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmuştur:
●Başkan Didar Bayır (Koç Üniversitesi Kütüphanesi)
●Yazman Ayla Tüfekçibaşı Günel (Koç Üniversitesi Kütüphanesi)
●Sayman Ayşegül Ardıç (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Kütüphanesi)
●Üye Emine İbiş Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)
●Üye Doç. Dr. Hasan Keseroğlu (İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü)
Yeni Yönetim Kurulu’nu bekleyen en önemli görevlerden biri, şu ana
kadar bir yere sahip olmayan Derneğe bir yer kazandırmaktır. Türk
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi bu konuda toplumun her
kesiminden destek beklemektedir.

Bir diğer önceliğimiz ise, İstanbul’daki bütün kütüphaneci
arkadaşlarımızın bir isim ve adres listesini oluşturmak ve bu çalışmaya
bağlı olarak da Dernek üyelerinin bir envanterini çıkarmak istiyoruz.
Ayrıca Dernek üyesi bütün arkadaşlarımız için birer üyelik kartı
hazırlayarak, kendilerini gerçekten Derneğin bir parçası olarak
hissetmelerini sağlayacağımıza inanıyoruz.
Yine iletişim sorunumuza bir çözüm olarak, ilk mektup olarak sizlere
ulaştırmış olduğumuz TKD İstanbul Şubesi’nden Haberleri zaman
zaman yayınlayarak sizleri her konuda bilgilendirmek arzusundayız.
Bir dönem başlattığımız ancak bir müddet sonra durdurulan alt grup
çalışmalarını yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu gruplar aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
1 Basın ve Üyelerle/Halkla İlişkiler Grubu
2 Halk Kütüphaneleri Grubu
3 İnsan Kaynakları ve Mesleki Dayanışma Grubu
4 Internet ve Teknoloji Grubu
5 Kataloglama ve Indeksleme Grubu
6 Nadir Eserler Grubu
7 Okul Kütüphaneleri Grubu
8 Özel Kütüphaneler Grubu
9 Referans Hizmetleri Grubu
10 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Grubu
11 Sürekli Eğitim ve Geliştirme Grubu
12 Üniversite Kütüphaneleri Grubu
13 Yayın Grubu
Her üyemizin bu gruplarda etkin bir şekilde görev almasını bekliyoruz.
Hizmetiçi eğitimin ne kadar önemli olduğunun çok iyi bilincinde olarak,
bu tür eğitim programlarının ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek
uygulamaya konulmasına çalışacağız.
TKD’ye üye diğer şubelerle sıkı bir işbirliği yapmayı planlıyoruz. Böylece
ortak programlar düzenleyebilme ve yayınlar yapabilme imkanımız
olacaktır.
Meslekdaşlarımız arasında uyumu ve dayanışmayı sağlamak amacıyla
sosyal faaliyetlerde bulunmak, herkesi biraraya getirmek istiyoruz.

Bunun için yemekler, geziler düzenleyebilir; sinema, tiyatro ve konser
biletleri satın alabilir ve başka diğer etkinliklerde bulunabiliriz. Bu
konuda da siz üyelerimizden yardım ve öneriler bekliyoruz.
Derneğin gelirini artırma yolunda çok ciddi adımların atılması
gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için bir komite oluşturulmasını ve
bu komitenin önderliğinde özel ya da tüzel kişi ya da kurumlardan
destek sağlamanın yollarını araştırılması için çalışmalıyız.
Kütüphane Haftası kutlamalarına yeni bir boyut kazandırmamız
gerektiğine inananlardanım. Özellikle bu hafta içinde basında yer
almamızı, sesimizi duyurmamızı sağlayacak etkinliklerde bulunmalıyız.
Maalesef katıldığım tüm etkinliklerde meslekdaşlarımın katılımının her
geçen gün daha da azaldığını görmek beni üzmektedir. Bu durumu bir
an önce değiştirmemiz gerekmektedir. Bizler kendi mesleğimize
sahip çıkmazsak kimse bizim adımıza bunu yapmayacaktır.
Bu ilk sayımızda sizlerle şimdilik paylaşacaklarım bunlar. Hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlarım.
DİDAR BAYIR

Mesleki ilkeler
TKD tarafından 1996 yılında geliştirilen ve üyeler tarafından da
benimsenen ilkeler:
Bilgi hizmetlerinde çalışanlar;
♦ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası
sözleşmelerde öngörülen bir bilgi edinme özgürlüğünün toplumun
tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışır.
♦ Mesleki gücünü bilginin kullanımından alır.
♦ Bilgi kullanıcılarına ırk, dil, din, cinsiyet, toplumsal statü ve görüş
ayrımı gözetmeksizin bilgiye erişimde eşit davranır.
♦ Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak mesleki görevini
mesleğe değer katacak şekilde gerçekleştirir. Böylece bireylerin
yönetimin ve toplumun saygısını kazanır ve bunu korur.
♦ Bilgi üreticilerinin telif haklarına saygı duyar ve korur.
♦ Kişiler hakkında bilgi sağlarken hem doğru bilgi verir hem de özel
yaşamın gizliliğini korur.
♦ İstenen veya sağlanan bilgi ile ilgili olarak her kullanıcının özel
yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesi ilkesine bağlı kalır.
♦ Nesnel verilere dayanmayan haksız karalamalarla meslek
elemanlarının genel olarak meslek gurubunun ya da bir bilgi
merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda
bulunmaz.
♦ Bağlı bulunduğu kuruma haklarına zarar verecek davranışlardan
kaçınır. Bağlı bulunduğu kurumun amaçlarına hizmet eder.
♦ Mesleki çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar. Mesleğini ve
görevini kişisel çıkarları için kötü amaçlarla kullanamaz.
♦ Bu ilkelerin benimsenmesi için çaba harcar.

Bizden Haberler…
TKD İstanbul Şubesi’nden Haberler zaman zaman üyelere email ya da posta ile ulaştırılacaktır. Bu sayımızda, sizlerin görüşlerinizi
almak, dileklerinizi değerlendirmek ve aynı zamanda sorumluluk almak
istediğiniz alt çalışma gruplarını belirlemek amacıyla bir üye anketi
hazırladık. Bu anketi doldurarak Yönetim Kurulu üyelerine iletmenizi
istiyoruz. Elde edeceğimiz bilgilerin değerlendirilmesi ile Derneğimizin
üyelerini ve üye adaylarını tespit ederek önümüzdeki çalışma dönemine
ilişkin projeler başlatılacaktır. Üyelerimizin listesini, hazırlayacağımz
TKD İstanbul Şubesi Web sayfasında yayınlayarak üyelik bilgilerinin
elektronik ortamda daha kolay güncelleşmesi sağlanacaktır. Ayrıca
üyelere TKD Üye Kimlik Kartı da verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimiz Derneğin yer problemiyle yakından
ilgilenerek ilk adımı atmışlar ve İstanbul Defterdarlığı kanalıyla Derneğe
bir yer tahsis edilmesi için resmi başvuruda bulunmuşlardır.
Üyelerimizle tanışıp, kaynaşmamızı sağlamak amacıyla ilk
gezimizi planlamış bulunmaktayız. Hepinizi 23 Haziran Cuma akşamı
sandviç-salata-içecek ve müzik eşliğinde yapacağımız tekne gezisine
bekliyoruz. Bu gezi için bilgi Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki e-mail
adreslerinden ve telefonlarından sağlanabilir.
● Didar Bayır (dbayir@ku.edu.tr, tel. 0-212-229 30 06 /442)
● Ayla Tüfekçibaşı Günel (atufekcibasi@ku.edu.tr, tel. 0-212-229
30 06 /441)
● Ayşegül Ardıç (a_ardic@yahoo.com, tel. 0-212-513 00 85)
● Emine İbiş Gür (ibisemin@boun.edu.tr, 0-212-263 15 40 /1214)
● Doç. Dr. Hasan Keseroğlu (hskesero@istanbul.edu.tr, 0-212-512
87 47)

Duyurular
•

LIBER Toplantısı
Yıllık LIBER toplantısı 27 Haziran-1 Temmuz tarihinde Danimarka
Kopenhag' da yapılacaktır. Bu toplantıya Yönetim Kurulu
üyelerimizden Ayla Tüfekçibaşı Günel LIBER/EFLC Vakfı’ndan
aldığı bursla Koç Üniversitesi Kütüphanesi adına katılacaktır.
Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi www.kb.dk/liber adresinden
alınabilir.

•

IFLA Toplantısı
66. IFLA Konferansı, 13-18 Ağustos tarihinde Kudüs'te yapılacaktır.
Bu toplantıya Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Didar Bayır
Koç Üniversitesi Kütüphanesi tarafından gönderilecektir.
Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi www.ifla.org adresinden edinilebilir.

•

ALA Toplantıları
American Library Assocation Yıllık Konferensı 6-12 Temmuz 2000'
de Chicago' da yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.ala.org adresinden
alınabilir.

•

Elektronik Kütüphanecilik Semineri
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü’nün düzenleyeceği bu seminer 4-8 Eylül 2000 tarihleri
arasında Ankara’da yapılacaktır. Katılım 35 kişiyle sınırlı olup,
katılım ücreti 300.000.000 TL’dir.
Daha ayrıntılı bilgi kutseminer@hacettepe.edu.tr adresinden
sağlanabilir.

Yayınlanması istenen yazılar Editör adına ibisemin@boun.edu.tr adresine
gönderilmelidir. Yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yazılar kaynak ve
yazarlarının ismi belirtilerek kullanılabilir.

