Mart 2006

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN HABERLER
MERHABA,
Çok uzun bir aradan sonra yeni bir sayımızla tekrar sizlerleyiz. Bu uzun ayrılıktan dolayı sizlerden özür
diliyor ve sizleri bir daha habersiz bırakmamak üzere yeni sayılarımızla “Merhaba” diyeceğimize söz
veriyoruz.
Sizlerle önemli ve tarihi bir haberi paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor! Binbir emek ve güçlükle
kavuştuğumuz yeni Dernek Ofisimizin açılışı 27 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacaktır. Bu
heyacanı paylaşmak üzere sizleri yeni yerimize davet eder, destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi
iletiriz. Gelin bu açılışı hep beraber gerçekleştirelim!
42. Kütüphane Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.
27 Mart-2 Nisan 2006 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinliklere web adresimizden
(http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr) erişebilirsiniz. Bu vesile ile programın hazırlanmasında emeği
geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür etmek isteriz.
Bu sayıda sizlere vereceğimiz bir diğer güzel haber ise yenilenen web sayfamızın hizmete sunulmuş
olmasıdır. Web sayfamızın başarılı tasarımı ve hazırlanmasında emeği geçen Koç Üniversitesi Suna
Kıraç Kütüphanesi’nden Selcan Tokgöz’e teşekkürü borç biliriz. Lütfen yeni sayfamızı ziyaret edin ve
görüşlerinizi bizlerle paylaşın!
Ebru Gürsoy

bu sayımızda Rasime- Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’nin 11. ve 13.

halkalarının açılışlarıyla ilgili izlenimlerini bizimle paylaşıyor. Kendisine yazıları için teşekkür
ediyoruz.
Bizlerden desteğinizi esirgemeyin; haberlerinizi, yazılarınızı ve paylaşımlarınızı her zaman bekliyoruz.
42. Kütüphane Haftamız Kutlu Olsun!

Güssün Güneş

DUYURULAR
•

Yeni üyelerimiz Filiz Yüksel İleri, F. Güniz Bayraklı, Nilhan Kolay, Serpil Özgen, Teoman
Akay, Aydın İleri, Gazi İskender Akdoğu, Ahmet Kahrıman, Cemal Piri, İsa Harman, Ahmet
Dündar, Ahmet Ersin Özkaya, Ersan Dur ve Nur Ünal’a aramıza hoş geldiniz diyoruz!

•

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin 42. Kütüphane Haftası etkinlikleri
çerçevesinde 31 Mart 2006 Cuma günü saat 19.00’da Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Teras Restaurant’ta

gerçekleştireceği “42. Yıl Dayanışma Yemeği”ne bütün

üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz. Yemek davetiyeleri ve ayrıntılı bilgi için Nihal Elbirlik
(0-212-338 12 23, nelbirlik@ku.edu.tr)’i arayabilirsiniz.
•

25-26 Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi işbirliği ile “I. Uluslararası
Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
yapılacaktır.

Ayrıntılı

bilgiye

http://istanbul.kutuphaneci.org.tr/sempozyum’

linkinden

erişebilirsiniz.
•

Değerli kütüphaneci büyüklerimiz Sayın Nimet Bayraktar, Sayın Leman Şenalp ve Sayın
Celalettin Kişmir adına hazırlanan “Armağan Kitaplar” TKD İstanbul Şubesi yayınları olarak
basılmaktadır. Bu kitapların sunumu 42. Kütüphane Haftası Açılış Töreni sırasında yapılacaktır.

•

TKD İstanbul Şubesi Başkanı Didar Bayır ve Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayten
Şan’ın İstanbul kütüphaneleri hakkında değerlendirmelerinin de yer aldığı İstanbul Kültür –
İstanbul Turizm: İstanbul 2005 Değerlendirmesi başlıklı kitap İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

•

Türkiye Yayıncılık Kurultayı, 13-14 Nisan 2006, Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’nde
gerçekleştirilecektir. Programı henüz kesinleşmeyen bu Kurultay’ın 13 Nisan Perşembe günü
yapılacak 3. Oturumu “AB Standartlarında Kütüphanecilik ve Halk Kütüphanelerinin
Güçlendirilmesi” konusuna ayrılmıştır. Oturumu Gazeteci- Yazar Doğan Hızlan yönetecek ve
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konuşmacılar arasında Doç. Dr. Ahmet Arı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü), Ali Fuat Kartal (Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı), İbrahim
Betil (Toplum Gönüllüleri Vakfı, Halk Kütüphanelerini Güçlendirme Projesi) ve Metin Celal
yer alacaktır.
•

Yunanistan’daki Committee for the Support of Libraries grubu üyeleri Mayıs ayı içinde
Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) üyeleriyle biraraya gelerek, ortak
çalışma alanları belirleyecek ve işbirliği fırsatları yaratmaya çalışacaklardır. Grup üyeleri ayrıca
çeşitli kütüphaneleri ziyaret edeceklerdir.

•

ANKOS Yıllık Toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2-4 Haziran 2006 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.

•

MELCOM International - European Association of Middle East Librarians’ın 28. Yıllık
toplantısı

19-21

Haziran

2006

tarihlerinde

İstanbul'da

Osmanlı

Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye .
http://web.uni-bamberg.de/unibib/melcom/home.html ’ linkinden erişebilirsiniz.
•

LIBER Yıllık Genel Konferansı, 4-8 Temmuz tarihlerinde İsveç’te Uppsala Üniversitesi
Kütüphanesi’nde “Turning the Library Inside Out’” isimli temayla yapılacaktır. Toplantı ile
ilgili ayrıntılı bilgilere http://www-conference.slu.se/LIBER/index.htm ’den ulaşılabilirsiniz.

•

2006 yılı üyelik aidatlarımız 20 YTL olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin aidatlarını Yapı
Kredi Bankası Beyoğlu Şubesi 1561497 no’lu YTL hesabına yatırmaları önemle rica olunur.

***********************************************************************************
Bültende yayınlanması istenilen yazılar editör adına ggunes@ku.edu.tr

adresine gönderilmelidir.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yazılar Bülten’in ve yazarlarının ismi belirtilerek kullanılabilir.
web: http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr/
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12-13 KASIM ’05 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
MANİSA GEZİSİ

Ebru Gürsoy*
11 Kasım Cuma saat 13.15’de Metro’nun 186 sefer sayılı otobüsüyle TKD İstanbul Şubesi Başkanı
Didar Bayır, Güneş Kara, Berrin Küçükcan, Nihal Elbirlik ve ben Ebru Gürsoy Manisa’ya hareket
ettik. 9 saatlik bir yolculuktan sonra akşam 22.30’da Manisa’ya vardığımızda, Bağyolu köyünün
muhtarı Feridun Yılmaz bizi karşıladı. Önce Köy Konağı’na gittik. İçinde Sağlık Ocağı, Misafirhane,
Bilgisayar Odası, Muhtar Odası ve Kütüphane olan konağı ertesi günkü açılışa hazırlıyorlardı.
Muhtarımız bize çay ikram etti. Biraz sohbetten sonra 23.30 civarında evine gittik. Orada bizi eşi
Hamide, yengesi Hatice teyze ve kızı Aylin karşıladı. Bu sıcacık bir karşılamanın ardından eve girdik.
Çıtır çıtır yanan sobanın etrafında o kadar güzel bir sohbete daldık ki, vakti unuttuk. Ta ki bedenlerimiz
10 saatlik otobüs yolculuğunun yorgunluğunu bize hatırlatana kadar. Ev sahibemiz Hatice teyze
yataklarımızı yaptı ve yattık.
Ben nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum, ama bir horoz sesiyle sabahın 7’sinde uyanıp affalladığımı iyi
biliyorum. Mutfaktan mis gibi köy ekmeğinin kokusuyla kalktım. Gün ağarmıştı. Hatice teyze bahçede
közde patates ve biber kızartıyordu. Yer soframızı kurduk; patates, köy peyniri, kekikli salata (salataya
kekik koymak her zaman ki gibi Güneş Kara’nın enfes buluşuydu, kekikleri kendi elleriyle topladı
bahçeden), ev reçeli ve baklavadan oluşan kahvaltımızı büyük bir neşe ve iştahla yaptık.
Saat 11.30’da Kütüphane’nin açılışı için alana gittik. Biz alana vardığımızda muhtarımız, 11.
kütüphaneyi bu köye kazandıracak olan Rasime Şeyhoğlu ve oğulları Recai Bey ve Mehmet Bey ile
tüm davetliler de oradaydı. Hayırsever ailenin toplumumuza ve kültürümüze kazandırdığı

*

*Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dolaşım Asistanı
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Bergama’daki 10. kütüphanenin açılışında olduğu gibi burada da şiirler okundu, konuşmalar yapıldı,
türküler söylendi ve folklor gösterileri izlendi. Rasime-Recai Şeyhoğlu’nun gözlerindeki gurur
görülmeye değerdi. Nefis bir havada, dışarda çaylar içtik, türkülere eşlik ettik ve ordan oraya koşturup
kütüphanelerine büyük bir gururla bakan köy çocuklarını izledik. Bu içtiğim çay hayatımın en lezzetli
çayıydı diyebilirim. Okuma-yazma bilmeyen köy kadınları için bir okuma-yazma kursu
açılabileceğinin de sinyalleri verildi. İlgi müthişti. Özellikle başkanımız Didar Bayır’ın konuşmasında
“bu kütüphanenin açılması yetmez, çocuklarınızı bu kütüphaneye yollamanız ve sizin de gelip kitap
okumanız çok önemlidir” diye hitap ettiği köyün hanımları üstlerine yüklenen sorumluluğun bilinciyle
kütüphaneye, kitaplara daha bir ilgiyle baktılar.
Açılış töreninin ardından Köy Konağı’nın girişindeki bahçeye Şeyhoğlu ailesinin daha önce kurduğu
kütüphanelerde yapıldığı gibi geleneksel ağaç dikme törenine geçildi. Yazar Turgut Özakman adına
dikilen bu ağaca Manisa Vali Yardımcısı, köy muhtarı ve Şeyhoğlu ailesinin attığı topraklar, adeta bu
köyden yetişmesi beklenen şairlerin, yazarların ve bilim insanlarının da temelini attı. 3000’e yakın
yeni kitapla donatılmış kütüphanede felsefeden tarihe, edebiyattan bilime çeşitli konularda yayınları
görmek bizi sevindirdi. Ayrıca İnternet’e bağlı 2 bilgisayar köylülerin kullanımına sunulmuştu.
Törenin ardından Manisa’ya hareket ettik. Manisa’nın yerel 17 radyosundan biri olan Radyo45
kanalında Didar Hanım’ın, Recai Bey’in ve Rasime Hanım’ın bir söyleşisi vardı. Onlar söyleşilerini
yaparken biz de Spil Dağının eteklerindeki Ağlayan Kaya yakınında bir çay bahçesinde sahleplerimizi
içtik, tertemiz havayı içimize çektik ve bir yandan da radyodaki röportajı dinledik. Sonra radyodan
Didar Hanım’ı da alarak, Muhtarımızın kızı Aylin ile beraber Manisa’yı gezdik. Manisa Kebabı yedik,
alışveriş yaptık, sohbet ettik ve saat 21.00’da Hatice Teyze’nin evine döndük. Hatice Teyze’nin bizim
için demlediği çayı içerken yine güzel bir sohbete koyulduk. Kimsenin içinden o sohbeti bırakıp
uyumak gelmedi ama uyumak gerekiyordu. Dolayısıyla 01.00 gibi yattık. Ben o kadar çok hayal
kurdum ki kaçta uyuyabildim bilmiyorum ama yine sabah horoz sesiyle ve enfes kokularla uyandım.
Hatice Teyze bu sefer de bize BİŞİ yapmıştı. Yani içi peynirli ya da sade olan kızarmış hamurlar.
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Vallahi kaç parça yediğimi söylemek istemiyorum, doğrusu çünkü bir süre sonra saymayı bıraktım.
Daha sonra sevgili muhtarımızın evine kahveye gittik. O bilindik misafirperverlikleri ile kahvenin
yanında dalından incir ve nar bile ikram edildi. Ama ne kadar acı da olsa bu mükemmel gezide de
saatler su gibi akmış ve sona gelinmişti. Otobüsümüz 12.45’te kalkacaktı ve biz gitmek için
hazırlandık. Gözyaşları içinde, ayaklarımız geri geri giderken vedalaştık, servise bindik ve Manisa’ya
hareket ettik. Yine Recai Bey inanılmaz kibarlığını göstermiş ve gara bizi yolcu etmeye gelmişti.
Onunla ve kardeşi ile vedalaştık. Ayrılmanın verdiği hüzünle otobüse bindik. Ama hepimiz mutluyduk,
çünkü 28 Ocak’da Manisa’nın bir başka beldesinde Recai-Rasime Şeyhoğlu 12. kütüphane için açılış
kararı vermişlerdi bile...

ZİNCİRİN 13. HALKASI DA AÇILDI !
(25 ŞUBAT 2006 – MALDAN KÖYÜ-MANİSA)
Ebru Gürsoy†
Sevgili Rasime- Recai Şeyhoğlu yine bir kütüphane daha açmaya karar verdiler ve biz yine davetleri
üzerine yollara düştük büyük bir keyifle. Kışın ortası olması, işlerin yoğunluğu nedeniyle TKD İstanbul
Şubesi’ni

temsilen bu sefer sadece Berrin Küçükcan ve ben vardık. 24 Şubat Cuma saat 13.00

otobüsüyle Manisa’ya doğru yola çıktık. Yolda başlamıştı zaten heyecanımız. Aynı akşam saatlerimiz
22.00’yi gösterdiğinde Manisa otogarından Recai Bey’in kardeşi Mehmet Haydar Şeyhoğlu ve zarif eşi
Nevin Şeyhoğlu bizi aldılar ve evlerine getirdiler. Hacettepe Tıp’da okuyan oğulları Emrah ve kızları
da oradaydılar. Gösterdikleri misafirperverlik ve sıcacık sohbetleriyle yol yorgunluğumuzu alıp
götürdüler ve saatler sabahın 03.00’ünü gösterdiğinde biz hala sohbet ediyorduk ama açılış vardı ve
biraz da olsa uyumak gerekliydi.

†Koç

Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dolaşım Asistanı
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25 Şubat sabahı kalktığımızda hazırlanırken hem sevinçli hem biraz buruktuk. Sevgili türkü anamız
Rasime Şeyhoğlu ilk defa bir açılışta bulunamayacaktı. Çünkü maalesef sevgili eşi yoğun bakımdaydı
ve o günlük Rasime annenin tüm duaları O’nunla birlikteydi.
Sabah 10.00’da Manisa’dan Yunt Dağı’na doğru yağan yağmur eşliğinde yola çıktık. Kütüphanenin
açılacağı Maldan Köyü başı dumanlı, zirvesi karlı dağın eteklerindeydi. Oraya vardığımızda Recai Bey,
Mesut Bey, muhtar ve köylüler hazırdılar. Her şey o kadar sıcak ve güzeldi ki. Türküler söyledik, şiirler
okuduk, halaylar çektik, 4 tane ıhlamur ağacı diktik, 2000 kitaplı ve 1 bilgisayarlı kütüphanemizi açtık.
Recai Bey’in gözlerindeki inanılmaz gurur yine görülmeye değerdi, yine gözlerinin içi gülüyordu.
Mehmet Hoca’nın ve Eğitim-Sen’deki tüm dostlarının ve Biçem ile Emrah’ın folklor gösterisi de
görülmeye değer bir seyirlikti. Bu açılışa gazeteci yazar Öcal Uluç da gelmişti ve O da bir kütüphane
açmanın bilgiye giden yolda en önemli durak olduğunu belirtti. Dr. Berrin Küçükcan ise yaptığı
konuşmasında, köy kadınlarının da okuması gerektiğini ve okuyan bir anne-babanın çocuğunun da
okumaya hevesleneceği üstünde durarak 13. kütüphaneyi de açan Rasime- Recai Şeyhoğlu ailesine
teşekkür etti. Açılıştan ve köy muhtarının evinde acı kahvemizi içtikten sonra dönüş yoluna koyulduk.
Başı dumanlı dağlara ve o deniz gözlü çocuklara veda ederek Manisa’ya doğru yola çıktık. O gece de
sohbetle, güzelliklerle paylaşımla gececekti ki, mutluluğu paylaşan bizler maalesef gece 22.00’de gelen
Recai Bey’in babasının ölüm haberiyle hüznü de istemeyerek de olsa Şeyhoğlu ailesiyle paylaştık.
26 Şubat Pazar günü cenaze namazından sonra saat 15.00 otobüsüyle İstanbul’a dönerken, Berrin
Hanım ile anılarımızı konuştuk ve 19 Mayıs’ta Manisa’nın Nuriye Beldesi’nde yapılacak yeni bir açılış
için şimdiden program yaptık.
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FRANSIZ KÜTÜPHANECİLER TÜRKİYE’ DEYDİ!

Fransız Kütüphaneciler Derneği'ne üye bir grup kütüphanecinin 11-18 Ocak 2005 tarihlerinde
İstanbul ve İzmir'de ziyaret ettikleri kütüphanelerle ile ilgili izlenimlerini Revue de L' Association des
Bibliothécaires Français (abf) BIBLIOthèques(s), 21 Juillet 2005'de yayınlamışlardır. Güzel bir
işbirliğinin bir başlangıcı olmuş olan bu profesyonel ziyaretin ardından şimdi ziyaret edilen bu
kütüphanelerden bir grup kütüphaneci Fransa’ya davet edilmektedir.
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TÜRK ÜNİVERSİTELERİ AÇIK ERİŞİMİ VE KURUMSAL ARŞİVLERİN KURULMASINI
DESTEKLİYOR
Her yıl bir Anadolu üniversitesinde yapılan Akademik Bilişim Konferansı 9-11 Şubat tarihlerinde
Pamukkale Üniversitesi’nde, BilgiTek Sempozyumu ile birlikte yapıldı. Ülkenin dört bir köşesinden,
üniversitelerin, bilgi teknolojileri ile ilgili 1000'i aşkın katılımcısı ile gerçekleşen konferansta 3 gün 6
paralel salonda toplam 81 oturum yapıldı ve 9 Davetli oturumda 15 bildiri, 10 teknoloji sunumunda 22
teknoloji bildirisi, 20 eğitim semineri, 3 panel/forum, 36 bildiri oturumda 150'yi aşkın bildiri sunuldu.
Üniversitelerde bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtma,
tartışma, tecrübeleri paylaşma, ve ortak politika oluşturma ağırlıklı konferansta 30 kadar bilişim firması
da ürünleri sergilemiş, seminerler vermiştir. Bilişim konusunda teknik gelişmelerin yanında, güncel
sorunların çözümü, bilimsel hesaplama, e-iş, e-öğrenme, e-kurum ve e-devlet konularının yanında açık
kaynak ve açık erişim konuları konferansta öne çıkmıştır.
Üniversite kütüphanecilerini bir araya getiren E-Kütüphane oturumlarının ana teması “Açık Erişim ve
Kurumsal Arşivler” idi. Bugün dünyada 24.000 bilimsel dergide yılda 2,5 milyon makale
yayınlanmaktadır. Araştırmacılar ve araştırma kurumlarının yayımladıkları makalelerin ve diğer
bilimsel yayınların başkalarınca kullanım düzeyini belirleyen etki faktörünü yakalayabilmek açısından
bu, çok rekabetçi bir ortam demektir. Etki faktörünü yükseltebilmek için yayınları mümkün olduğunca
erişilebilir kılmakta yarar vardır. Bunun en etkin yolu da açık erişim standartlarına uygun kurumsal
arşivlerin kurulmasıdır.
Açık Erişim kavramı İnternetin kütüphane, bilimsel dernekler ve bilimsel alanına getirdiği yeni bir
kavramdır. 2001 Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nden, 2003 Bethesda Bildirgesi ve Berlin Bildirgesi
ile Açık Erişim konusunda uluslararası bir ortak akıl arayışı sürmektedir. Günümüzde dünyada 600’den
fazla açık arşiv mevcut olup bunların sayısı giderek artmaktadır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaya
başlanmışsa da henüz yaygınlık kazanmayan kurumsal arşivlerin üniversitelerimizde oluşturulması
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araştırma etkinliklerinde verimlilik ve yenilikçiliğin zenginleşmesine önemli bir katkı yapacak,
yayınlarımıza yurt dışından talepleri artıracaktır. Biz, konferans yürütücüleri, çeşitli üniversitelerin
kütüphanecileri, Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM) temsilcileri, Açık Erişimin ülkemizde yaygınlaşması, ülkemizin bundan yararlanması
gereğine işaret ederek, bunun için katılımcı ve saydam bir şekilde birlikte çaba harcama ve politika
geliştirmek kararımızı açıklar ve
1. Devletçe, kamu fonları ile yürütülen araştırmaların sonuçlarının ve yapılan yayınların, ülke
çıkarları açısından açıklanması sakınca taşımadığı sürece, eşgüdümlü olarak ulusal veya
kurumsal arşivler aracılığıyla açık erişime sunulması için düzenleme yapılması;
2. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönlendirdiği üniversitelerin yıllık değerlendirmelerinde
kurumsal arşivlerin kurulması ve geliştirilmesinin öngörülen ölçütlerden biri haline getirilmesi;
3. Açık erişim ve kurumsal arşivler konusunda uluslararası düzeyde yaygın kabul görmüş bulunan
Berlin Bildirgesi’nin ülkemizde de benimsenmesi gereğini
kamuoyuna ve yetkililerin bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Konferans yürütme kurulu adına
Doç. Dr. Mustafa Akgül
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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YENİ WEB SAYFASI
http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr
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