Nisan 2007

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN HABERLER

MERHABA,
43. Kütüphane Haftası’na geride bırakırken sizlere tekrar sıcak bir “merhaba” diyoruz!
Sanki bu sene haftamıza daha çoşkulu girdik. TKD Genel Merkezi “Tarih Boyunca Kütüphane ve
Kütüphaneci” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken, diğer şubeler de haftayla ilgili programlarını
bildirdikçe haftaya çoşkulu girmemek mümkün değildi. Çoşkulu, bir o kadar da heyecanlı…
TKD İstanbul Şubesi olarak üyelerimiz ve misafirlerimizle birlikte 26 Mart Pazartesi günü önce
Taksim Meydanı’nda ulu önderimizin anıtına çelenk koyup ve saygı duruşunda bulunduktan sonra,
AKM Konser Salonu’nda gerçekleşen Türk sanat müziğinden ruhumuzu dinlendiren örneklerinin yanı
sıra gözümüze ve kulağımıza hitap eden muhteşem Flamenko dans gösterisinin şenlendirdiği “Açılış
Töreni” ile haftamıza “merhaba” dedik.
Haftadaki etkinliklere nerdeyse tüm kütüphaneler ev sahipliği yapmıştı. Bu vesile ile katkıda bulunan
bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
Hafta’nın en son etkinliği şüphesiz en güzel etkinliği de oldu. 48 kişinin katılımı ile 31 Mart
Cumartesi günü doğa harikası Bolu Abant ve Mudurnu’ya gerçekleştirilen gezimiz eminiz uzun süre
hafızalarda kalacaktır. Bu gezinin notlarını bizimle paylaşan meslekdaşımız Mine Tarlan’a ve
bültenimizin bu sayısına yazılarıyla katkıda bulunan sayın Gülten Yıldız ve Burcu Güvenç’e de ayrı
ayrı teşekkür ediyoruz.
Bizlerden desteğinizi esirgemeyin; haberlerinizi ve yazılarınızı her zaman bekliyoruz.
44. Kütüphane Haftası etkinliklerinde tekrar biraraya gelmek dileğiyle...

Güssün Güneş

DUYURULAR

•

Yeni üyelerimize Bekir Yılmaz, Çiğdem Çobanoğlu, Dilek Pamukçuoğlu ve Sinem Akyıldız’a
aramıza hoş geldiniz diyoruz!

•

Türk-Fransız Kütüphaneciler Buluşması, French Librarians’ Association (Association des
Bibliothécaires Français -ABF)’nın Provence- Alpes Côte d’Azur Şubesi üyelerinden bir grup
Fransız kütüphaneci 11-18 Ocak 2005 tarihlerinde ülkemize gelerek İstanbul ve İzmir'de çeşitli
kütüphanelerimizde inceleme gezisi yapmış, ayrıca her iki şehrin önemli tarihi yerlerini görme
fırsatı bulmuşlardı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Türk Kütüphaneciler
Derneği’nin de destek verdiği "Türk-Fransız Kütüphaneciler Buluşması" programı çok başarılı
geçmiş ve dönüşlerinde Fransız kütüphaneciler ziyaret etmiş oldukları kütüphanelerden
kütüphanecileri kendi ülkelerinde ağırlamak istediklerini bildirmişlerdir. ABF, Fransa’nın
Marsilya bölgesindeki kütüphaneleri kapsayacak olan ve 8-16 Nisan tarihleri arasında
gerçekleşen ziyaret için 10 kütüphaneciyi davet etmiştir. Bu geziye katılan meslekdaşlarımız
daha sonra gözlemlerini bizlerle paylaşacaklardır.

•

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ikinci baskısı yayınlanan
“İstanbul Kültür – İstanbul Turizm” başlıklı kitaba Şube Başkanımız Didar Bayır
“Kütüphaneciliğimiz, İstanbul’un Özel Kütüphaneleri ve Üniversite Kütüphanelerimiz” başlıklı
yazıyla katkıda bulunmuştur.

•

TKD İstanbul Şubesi Ege Gezisi 21-23 Nisan 2007 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi
http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr ‘dan alınabilir.

•

36. LIBER Yıllık Konferansı’nın ana teması bu yıl “European Integration: Conditions and
Challenges for Libraries” olarak belirlenmiştir ve 3-7 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da
yapılacaktır. Konferansa kayıt ücreti üyeleri için 30 Nisan’a kadar indirimlidir. Ayrıntılı bilgi
http://liber2007.buw.uw.edu.pl linkinden alınabilir.Bu vesile ile bütün üniversite ve araştırma
kütüphanelerimizi LIBER’e üye olmaya davet ediyoruz.

•

16. BOBCATSSS Sempozyumu, 28-30 Ocak 2008’de Sırbistan’ın
ana teması

"Providing Access to Information
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Zadar kentinde

for Everyone" olarak yapılacaktır. Bu

Sempozyum’a katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki adreslerden sağlayabilirler.
http://www.bobcatsss2008.org/ ya da info@bobcatsss2008.org
•

2007 yılı üyelik aidatlarımız 20.00 YTL’dir. 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.

43. KÜTÜPHANE HAFTASI VE FLAMENKO
TKD İstanbul Şubesi, 43. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış törenine, geçen yıllarda olduğu gibi
Taksim Meydanı’nda, Belediye Bandosu eşliğinde, Atatürk Anıtı’na Çelenk konulması, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile
meydandaki tören sona erdi. Daha sonra törenin devamı için AKM Konser Salonu’na geçildi...
Burada açılış konuşmaları ve ödül töreninden sonra İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu’ ndan
şarkılar dinledik...Ardından bütün salonun büyülenerek izlediği güzel bir flamenko dans gösterisini
izledik... Lorca’nın Çingenesi isimli bu gösteriyi bizlere Flamenkoevi Dans Atölyesi sundu...Veeee
grubun içinde içimizden biri “bir kütüphaneci” arkadaşımız vardı... Güneş Kara....Böyle güzel bir
gösteriyi bizlere izleme olanağı sağlayan Güneş arkadaşımıza ve grubuna çok teşekkür ederiz.
Salondan ayrılıp, programdaki seminer ve panellere giderken hala kulaklarımızda Çingene’nin Şarkısı
ve dansı vardı....
TKD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunu ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Emine Gür - Zeliha Günday
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
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HOLLANDA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YENİDEN AÇILDI!
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Beyoğlu’nda restorasyonu yeni bitmiş
olan kendi binasında Hollanda Araştırma Enstitüsü’ne, çalışmalarında yeni olanaklar sağlamak
amacıyla bir yer tesis etmiştir. Paylaştıkları bu yeni bina içersinde

Koç Üniversitesi Anadolu

Medeniyetleri Araştırma Merkezi (RCAC) ile Hollanda Araştırma Enstitüsü’ne (NIT) yakın bir dostluk
ve anlayış içersinde hizmet vermektedirler.

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT), ana kurum olarak görev yapan ve Hollanda’nın Leiden şehrinde
bulunan Yakın Doğu Enstitüsü (NINO)’ne bağlıdır. Bu her iki kurumda ağırlıklı olarak arkeoloji, tarih,
sanat tarihi, edebiyat alanlarında olmak üzere pek çok alanda akademik eğitime ve araştırmaya destek
sağlamaktadır. Hollanda Araştırma Enstitüsü, NINO ile ortak olarak “Anatolica” ve “Publications de
Stamboul (PIHANS)” isimli dergileri çıkarmaktadır. Ayrıca 1980 yılından itibaren yine NINO ile
birlikte “Doğu Marmara Erken Tarımcılık Projesi” ve proje ile bağlantılı Ilıpınar, Menteşe ve Barcın
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Höyük arkeolojik kazı etkinlikleri içinde yer almışlardır. NIT 2004 yılından beri Balkanlarda Osmanlı
Dönemi Mimarisi ve kültür mirasını konu alan başarılı projelere imza atmıştır.
1958 yılında ilk açılışı Majestleri Hollanda Prensi Bernhard’ın yaptığı ve İstanbul’da hizmet veren
Hollanda Araştırma Enstitüsü, 2004 yılından itibaren bir süre kapalı kalmıştır. Resmi bir ziyaret
sonucu Türkiye’de bulunan Majestleri Hollanda Kraliçesi Beatrix, yeniden çalışmalarını başlatan ve
açılışını arkeoloji alanında bir sempozyum ile yapan Hollanda Araştırma Enstitüsü’nü, bu açılış vesilesi
ile 02 Mart 2007 tarihinde şereflendirmiştir.

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) Kütüphanesi, arkeoloji, prehistorya, eski ön asya dil ve kültürleri,
tarih, sanat tarihi konularını kapsayan çok zengin bir koleksiyona sahiptir. Günümüz itibarı ile
koleksiyonun tamamı, 248 konu başlığına sahip süreli yayın ve 12000 kitap olmak üzere yaklaşık
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20.000’e ulaşmıştır. Bağış, satınalma ve değişim yoluyla koleksiyon sürekli olarak yenilenmekte ve
güncelleşmektedir.
Konu başlıkları kullanılarak yapılmış olan, çok özel bir sınıflandırma sisteminin uygulanmasıyla
oluşmuş yerleştirme düzenine ve alfabetik kart katalog sistemine sahiptir. Hollanda Araştırma Enstitüsü
Kütüphanesi, Eylül 2006 tarihinde reorganizasyon çalışmaları sürecine girilmiş, Milas Kütüphane
Otomasyon Sistemi alınarak, kitapların en kısa zamanda elektronik ortamda kataloglanması işlemi
başlatılmıştır.
Üniversitelerde akademik çalışmalar yapan lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerine, akademisyenlere
ve araştırmacılara kütüphane hizmeti verilmektedir. Okuyucu hizmetleri yeniden düzenlenme
çalışmalarından dolayı Cuma günü sabah 09.00-13.00, öğleden sonra 14.00-17.00, diğer günler öğleden
sonra 14.00-17.00 saatleri arası (Cumartesi-Pazar hariç) ile sınırlı tutulmuştur.
İletişim bilgileri: NIT Kütüphane Tel.0212-245 74 28
Adres:Nuru Ziya Sok.5, PK.132 34431 Beyoğlu-İstanbul, Web: www.nit-istanbul.org
e-posta:nit@nit-istanbul.org
Gülten Yıldız
Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI BULUŞTULAR!
BÜYÜK BULUŞMA ☺ { 1992 MEZUNLARI }
15 sene sonra yeniden bir araya gelmek: Müthiş. Düşüncesi bile heyecan vericiydi. İçim kıpır kıpırdı.
Aslında bu düşünce bir anda aklıma gelmişti. Pek çok eski mezun bir araya geliyordu. Biz de
başarabilirdik, neden olmasın? Kolay değildi belki çünkü uzun yıllar görüşmemiştik, ama olanaksız da
değildi. “Zoru başarmak kolaydır, imkansız zaman alır” felsefesine sahip biri olarak, “başlamak
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başarmanın yarısıdır” diye düşündüm ve hiç zaman kaybetmeden işe koyuldum. Elbette teknoloji işimi
inanılmaz kolaylaştırmış, en azından sonuca ulaşmamı hızlandırmıştı. Gerçi az sayıda da olsak,
birbirimizle ilgili haberleri alıyorduk. Bu yüzden bir araya gelmemiz daha kolay olabilirdi. Bu sebeple
öncelikle kopmamayı başardığımız arkadaşlarım Hatice, Selma ve Emine ile bağlantıya geçtim. Onlara
bu organizasyondan bahsettim, çok sevindiler. Onlardan dönem arkadaşlarımın iletişim bilgilerini
temin edip hemen işe koyuldum. Ulaştığım arkadaşlarımın hepsi çok mutlu oldular.
Vee çalışmalara başladım, aslında eskiden olsa her şey daha kolay da olabilirdi. Fakat aradan 15 sene
geçmişti ve hemen hepsi çoluk çocuğa karışmıştı. Dolayısıyla buluşma ayarlamak sandığımdan da zor
olacaktı belki de, ama yılmadım. Önce iletişim bilgilerine ulaştığım arkadaşlarımla elektronik posta
göndererek ve MSN aracılığıyla görüştüm. Mesleki mail gruplarımız olan

kutup-l@metu.edu.tr ve

okul_kutuphanecileri@yahoogroups.com gruplarındaki meslekdaşlarım da bana bu konuda yardımcı
oldular. Daha sonra da bir mail grubu oluşturdum. Dönem arkadaşlarımla bir kaç aylık görüşmelerden
sonra toplam 9 kişi olarak sözleştik. En nihayet zaman ve yer de belirlenmişti: 10.Mart Cumartesi, Saat
14:30, Beyoğlu Dilek Pastahanesi.

Gerçi 9 kişiydik o gün ama diğer arkadaşlarımızın önemli

mazaretleri vardı. Onlar da üzülmüşlerdi bizimle olamayacaklarına. Eğer gelebilselerdi en az 15 kişi
olabilirdik. Ama “olsun” dedim “bir dahaki buluşmaya gelirsiniz”. Cuma günü yer ayırtabilmek için
büyük bir heyecanla Dilek Pastahanesi’ni aradım. Önce, hafta sonu kalabalık olduğundan rezervasyon
yapamayacaklarını söylediler fakat ben kararlıydım. Bu aşamaya geldikten sonra ertelenemezdi.
“Ama” dedim “başka şansımız yok, biz üniversiteden mezun olduğumuzdan beri görüşemedik,
şimdi tam 15 yıl sonra yeniden bir araya geliyoruz, bu seferlik bir değişiklik yapamaz mısınız?” Bu
konuşmam etkili olmuştu, “tamam, madem böyle bir durum var, bu bir kereye mahsus ayırtalım o
halde” dedi, heyecanımı bastırmaya çalışarak “teşekkür edip” telefonu kapattım.
Vee beklenen gün gelmişti işte, saat 14.00’de pastahanedeydim. Zeynep arkadaşımız çoktan gelmiş
heyecanla bizleri bekliyordu. Onunla da iki sene olmuştu görüşmeyeli. Hasretle kucaklaştık. Bir yandan
sohbet edip bir yandan da kahvelerimizi keyifle yudumluyorduk.
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Bu esnada çantamdan şu yazıyı çıkarıp masaya koydum: BİZİM DÖNEM {1992 MEZUNLARI}. Eee
ne de olsa aradan geçen bu kadar zamandan sonra birbirimizi hatırlamakta güçlük çekebilirdik.
Zaman ilerliyordu, herkes birer birer gelmeye başlamıştı. Bir sevgi seliydi adeta yaşanan, herkes birbiriyle
kucaklaştı, sarıldık, mutlu bir heyecan hepimizin yüzünden okunuyor, herkesin gözlerinin içi gülüyordu. Hiç
vakit kaybetmeden iki ayrı kağıt dolaştırıldı. Birincisi orada bulunanların iletişim bilgileriydi, diğeri ise
dönemimizden ulaşabilecekleri kişilerin listesi. Herkes ulaşabileceği kişileri belirledi.

Saatler hızla geçti, biz anlamadık bile bir anda akşamın nasıl olduğunu. Hepimizi belli belirsiz bir hüzün
kaplamıştı. Bense zaman kaybetmeden bir sonraki buluşmanın tarihini tespit etmek istedim. “Evet arkadaşlar
7 Nisan Cumartesi’ye ne dersiniz? Yine burada buluşalım” dedim. “Hatta Mayıs buluşmasında da piknik
yaparız”. Artık ayrılma vakti gelmişti. “7 Nisan’da buluşmak üzere” diyerek ayrıldık. Bir sonraki buluşmada
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sayımız daha fazla olacaktı nasılsa, ilerleyen zamanlarda belki de 20’yi bulacaktık. Hepimiz aynı
görüşteydik.
Bu buluşma bir başlangıç ve bizim için bir ilkti ama son olmayacaktı biliyorduk. Başlamak zordur ama
arkası kolay gelir. Bundan sonra bizim dönem de her ay biraraya gelecekti, hatta ileride bu büyük buluşmayı
torunlarımızla da paylaşacaktık. Artık bundan sonrası kolaydı,
Sonunda pastahaneden çıktık, kapıda Nisan’da “görüşmek üzere” diyerek ayrıldık. Şimdi hepimizi 7
Nisan’ı dört gözle bekliyoruz. Kimler mi? İşte arkadaşlarımız; Ahmet Tok, Burcu Güvenç, Hatice Gülçür
İnanç, Kurulay Ateş, Ömer Ateş, Selma Erdoğan, Sema Çelikbaş, Zeki Çelikbaş, Zeynep Özcan veeee
Sema - Zeki Çelikbaş çiftinin sevgili kızları...
Artık bizim dönem buluşmuştu ve devam da edecekti. Ne hoş ....
Burcu Güvenç (Uzman)
Okul Kütüphanecisi/ Özel Alman Lisesi

43. Kütüphane Haftası Bolu Abant- Mudurnu Gezisi (31 Mart – 01 Nisan 2007)
Cumartesi sabahı saat yedi sularında otobüslere binmemiz ile yolculuğumuz başladı. İstanbul’un
dışına biraz çıktığımızda, İzmit yakınlarında bir yerde açık havada kahvaltı molası verdik. Kalabalık bir
ortam, açık hava ve tazecik köy ekmeği ile gelen iştah ile çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Ardından
tekrar yola koyulduk ve Abant Gölü’ne vardık. Abant’ın etrafında yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki.
yürüyüş yolundan kâh yağmurda ıslanarak, kâh yokuşları çıkarken terleyerek yürüdük. Yürüyüşün
sonunda Abant Köy Ürünleri Satış Reyonu’ndan alış veriş yaptık. Geç kahvaltı yaptığımız için öğle
yemeğimizi Gölcük’te yemeğe karar verdik ve Gölcük’e doğru yola çıktık. Gölcük Abant’a göre çok
daha küçük, sakin, temiz, düzenli ve şirin bir göl. Biz Gölcük’ün etrafındaki yürüyüşümüzü
tamamlarken rehberlerimiz sucuk ve köftelerimizi pişirmek üzere ateş yakmaya çalışıyorlardı. Ateşimiz
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yandı, kömürlerimiz köz oldu ve köftelerimiz sucuklarımız pişti, hep beraber afiyetle yedik. Ardından
biraz ısınmak ve çay içmek için göl kenarında bulunan kafenin sobasının etrafında toplandık. Biraz
ısındıktan sonra tekrar yola çıktık ve konaklayacağımız Bolu Turizm Uygulama Oteli’ne vardık.
Eşyalarımızı odalarımıza yerleştirdikten ve biraz dinlendikten sonra Bolu’yu gezmek için çıktık.
Akşam yemeğine kadar Bolu’nun çarşısını gezdik. Akşam yemeği için tekrar otelimize döndük. Canlı
müzik eşliğinde hem yemek yedik, hem dans ettik.

Yorucu ama keyifli bir günün ardından Pazar sabahı 1 Nisan şakaları ile uyandık. Otelimizde
kahvaltımızı yaptık ve Akkayalar’a doğru yola çıktık. Pamukkale travertenlerinin küçük bir örneği olan
bu beyaz taşların ve yemyeşil ağaçların bulunduğu yerden şifalı doğal maden suyu içtik. Hava ve yol
durumu sebebiyle Yedigöller gezimizin riskli olduğunu Cumartesiden beri biliyorduk. Bu nedenle
Akkayalar’dan sonra oy çokluğu ile Yedigöller yerine Mudurnu’ya gitmeye karar verdik. Mudurnu çok
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şirin ve eski evleri olan bir ilçe. Yıldırım Bayezid Camii’ini, Yıldırım Bayezid Hamamı’nı, Mudurnu
İlçe Halk Kütüphanesi’ni, Hacı Abdullahlar Konağı’nı, eski sokakları, bakırcılar çarşını gezdik. Öğle
yemeğimizi küçük bir lokantada yedikten sonra Osmanlı Saray Helvası diye bilinen bir çeşit
pişmaniyenin fabrika satış mağazasını ziyaret ettik. Evde bekleyenlerin ağızlarını tatlandıracak
hediyeler aldıktan sonra İstanbul’a doğru yola çıktık. Sapanca gölü kenarında verdiğimiz mola
sırasında bütün gezi yüzünü göstermeyen güneş bize güldü. Göl kenarındaki otantik çadırlı mola
yerimizi çok beğendik. Bu moladan sonra herkes ineceği yere göre uygun arabaya binerek son kez
İstanbul’a doğru yola çıktık.
İstanbul’a döndüğümde hafta sonundan bana kalan; binaların çatıları ile kesilmemiş gökyüzü
manzarası, yol kenarlarında beyazlığını korumak için savaş veren kar yığınları, ciğerlerime
olabildiğince çektiğim soğuk ama tertemiz oksijen yüklü hava, açık havada kalabalıkla birlikte yenince
çok daha lezzetli olan ekmekler.
44. Kütüphane Haftasında Yedigöller’i görmek ümidi ile........
Mine Tarlan
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
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KİTAP TANITIMLARI

“Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar”
Yrd.Doç.Dr. Berat Bir Bayraktar
İstanbul: Beta Kitap, 2006, 975-295-603-2
Bu kitap, bilgi ve belge yönetimi alanına farklı bir
bakış açısı getirmesi arzusuyla hazırlanmıştır. Bilgi ve
belge yönetimi kavramı, daha makro ölçüde ele
alınarak,

bu

alanla

ilgili

kavramlar

üzerinde

durulmuştur. Bilgi ve belge yönetimi konusunda
akademik yaklaşımın yanı sıra teorinin uygulama
aşamındaki bilgi ve deneyimler ilgili makalelerle bilgi
yönetimi incelenmiştir. Kitapta yer alan yazarlar:
Bilgi ve Belge Yöneticisi İçin Etkili İletişimin
Önemi- Berat Bir Bayraktar
Üniversitelerde Öğrenci Dosyası Belge Profilinin
İncelenmesi, Niyazi Çicek
Bilgi Çağının Bir Gereği Olarak Çokuluslu
Şirketlerde Bilgi Yönetimi, Ahmet Erdoğdu
AB ve Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye'de
Enformasyon ve Bilgi Hizmetlerine Yönelik
Çalışmalar, Neslihan Erözbek
Bilgi Güvenliği, Ziya Gökalp
Belge-Bilgi
Merkezlerinde
Dış
Kaynak
Kullanımının Uygulanabilirliği, Özlem Gürkan
Altı Sigma'nın Önemli Araçlarından Biri: Bilgi
Yönetimi, Burçak Şentürk
Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Açısından
Önemi, Asiye Kakırman Yıldız
Arşivler ve Halkla İlişkiler, Bekir Kemal Ataman
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