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aktarıldı/Islam encyclopedia has
been moved to dijital environment
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ANKOS tarafından açık erişim tar
tışma listesi oluşturuldu/Discussion
list of open access has been created
by ANKOS

•

Arşiv memuru kütüphaneciler için
kanun teklifi verildi/The bill of law
has been given for archivists

•

Balkan Kütüphaneler Birliği Dergisi
yayın hayatına başladı/Journal of
Balkan Library Union is started to
be published

•

Bilgi hizmetlerinde çok kültürlü yak
laşım paneli/ Multicultural approach
to information services panel

•

Cumhurbaşkanı emanetinin kapısına
kilit!/The President’s trust is under
lock and key!

•

El yazmaları dijital dünyaya açıldı/
Manuscripts are opened dijital world

•

Foça Demokrasi Meydam’na sokak
kütüphanesi/Street library in Foca
Democracy Square

•

Halk Kütüphanelerinde KOHA oto
masyon sistemi kullanıma açıldı/
KOHA automation system is started
to use in Public Libraries

•

Halksız KütüphancT/Te
without Public

•

İslam Ansiklopedisi dijital ortama

library

•

Kütüphane kullanılamaz hale getiril
di/ The library has become unusable

•

Kütüphaneciler internet kanununa
tepkili/Librarians are opposed to
Internet law

•

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü’nde görev değişikliği/
Change of duty in Libraries and
Publications General Directorate

•

Marmara’dan Ağrı’ya Kütüphane
Kurdular-Marmara Üniversitesi Bilgi
Yönetimi Kulübü/They built a
Library to Agri from MarmaraInformation Management Club of
Marmara University

•

MEB’den Ece Ayhan’ın ‘Meçhul
Öğrenci Anıtı’ şiirine sansür/'Ece Ayhan’s poetry ‘Monument of Nameless
Student’ is cencored by MEB

•

Meslektaşlarımızdan yayınlar/ Books
from colleagues

•

Şehirlerarası otobüslerde sesli kitap
dönemi başladı/ Vocal books are
available in intercity buses

•

Türkiye’nin ilk “Kitap Bankası”
açıldı/The first “Book Bank” of
Turkey is opened

•

Türkiye’nin ilk “Zorunlu Açık Eri
şim Politikası” yayınlandı/The first
“Compulsory Open Access Policy”
of Turkey has been published
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•

YÖK-Ulusal Akademik Açık Erişim
Projesi/YÖK-National Academic
Open Access Project

Haber İçerikten

Akademik yükselme/
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöneti
mi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Fahret
tin Özdemirci ve Doç. Dr. Özlem Gökkurt
Profesör unvanı aldılar. Hacettepe Üniversi

tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğre
tim üyeleri Doç. Dr. H. İnci Önal Profesör,
Yrd. Doç. Dr. Yurdagül Ünal ve Yrd. Doç.
Dr. İrem Soydal Doçent unvanı aldılar. Mes
lektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz.
ANKOS taralından açık erişim tartışma
üstesi ohışhırııklıı

ANKOS AEKA Grubu tarafından Aç’k Eri
şim ve Kurumsal Arşivler konusunda bilgi
paylaşımında bulunmak, konu ile ilgili so
runları, çözüm önerilerini ve yeni gelişmele
ri paylaşmak amacıyla bir tartışma listesi
oluşturuldu. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağ
lantıdan
ulaşmanız
mümkündür.
http: //mail.ankos.gen.tr/mailma^/listinfo/a^k
os-ae_a^kos.gen.tr

Arşiv memuru lüitiiplıaneciter için teınıın
teKli|'i veritei
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) arşiv
çalışanlarının “arşivci kadrosu” ile çalışa
bilmesi için milletvekilleri aracılığı ile
TBMM’ye kanun teklifi hazıriad’. TKD Ge
nel Merkezinin girişimi ile “Arşivlerde
(özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde çalışan arşiv memuru unvanındaki
BBY mezunları)” çalışan “Kütüphanecilik
ve Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) mezunla

rı” için TBMM Başkanlığına kanun teklifi

sunuldu. TBMM başkanlığına sunulan ka
nun teklifi ile Kütüphanecilik ve BBY bö
lümü mezunlarının, ihdas edilecek olan “ar
şivci” kadrosuna atanmalarına imkan sağ
lanması öngörülecektir.

TBMM Başkanhğına sundan 18 Şu
bat 2014 tarih ve 285573 sayıh Kanun ted
finde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında
“Arşiv Memuru” kadrosunda çalışan mes
lektaşlarımızın uğradığı haksızlıklar Deme
ğimizin sunduğu gerekçe ayrıntısı ile belirti
lerek “Arşiv Memuru” kadrolarında çalışan
“Bilgi ve Belge Yönetimi” mezunlarının
“Arşivci” kadrolarına atanmaları ve TH sını
fında yer almaları teklif edilmiştir.
Balkan Kütüphaneler Birliği Dergisi yayın
hayaüııa lıaşhııh
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde
kurulan, Balkan Kütüphaneler Birliği’nin
projeleri arasında yer alan Journal of Bal
kan Libraries Union” isimli dergi yayın ha
yatına başladı. Editörlüğünü Trakya Üniver

sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanı Recep Zogo ve Yrd. Doç. Dr. Gürkan Tuna’nın yaptığı bilgi teknolojileri, kü
tüphanecilik ve ilgili alanlarda bilimsel nite
liğe sahip uluslararası nitelikte makalelerin
yer aldığı ve yılda iki defa yayımlanacak
olan dergiye aşağıdaki bağlantıdan erişme
niz mümkündür.
http://bkdb.trakya.edu.tr/mdex.php/bluj/inde
x
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Bilgi hizmetlerinde çok kültürlü yaklaşım

Latin harfli nadir eser kapsamındaki basma

paneli

kitaplar da taranarak projeye dahil edildi.

Türk Kütüphaneciler Derneği, IFLA’ya bağlı
Çok Kültürlü Topluluklar için Kütüphane

Foça Demokrasi Meydanı’na sokak kü
tüphanesi

Hizmetleri Komitesi ile ortaklaşa "Bilgi

Hizmetlerinde Çok Kültürlü Yaklaşım" baş

lıklı bir Panel düzenledi. 7 Mart Cuma günü
Pera Müzesi Oditoryumu’nda yapılan etkin
liğe IFLA Çok Kültürlü Topluluklar için
Kütüphane Hizmetleri Komitesi üyeleri (10
farklı ülkeden 13 kütüphane yöneticisi) de
katıldı.

Cumhurbaşkanı emanetinin kapısına ki

İzmir’in Foça ilçesinde Foça Kitap Kulübü

üyeleri ve belediye işbirliği ile yapılan ve
açık sokak kütüphanesi niteliği taşıyan “So
kak Kitap Dolabı” kitapseverlerin hizmetine
sunuldu. 17 Aralık 2013 Salı günü düzenle
nen törenle açılan açık kütüphane, bünye
sinde bulunan yüzlerce kitabın okurlarca
üyeliksiz, kayıtsız serbestçe alınıp okunması

lit!

ve yerine konulması prensibiyle çalışmakta
dır.

Türkiye Büyük Mıllet Meclisi’nce Türki
ye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçilen Celal

Halk Kütüphanelerinde KOHA
masyon sistemi kullanıma açıldı

Bayar’ın doğduğu Gemlik Umurbey’de biz
zat kendisi tarafından açılan kütüphanenin

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler

kapısına kilit vuruldu. 1970 yılında Bayar’ın
çabalarıyla kurulan vakfın kaynaklarıyla
ayakta duran Celal Bayar Vakfı Kütüphane
si, bakımsızlıktan aylardır hizmet veremiyor.
Aşırı yağışlar nedeniyle tavanı akan kütüp
hanede

başlatılan

tadllat,

kay

oto

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm
kütüphanelerde
kullanılmak
üzere
11/02/2014 tarilii itibariyle KÖHA Kütüp

hane Otomasyon Sistemi kullanıma açıldı.

Sisteme http://koha.ekutuphane.gov.tr adre

sinden erişebilirsiniz.

nak yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı.

Halksız Kütüphane

El yazmaları dijital dünyaya açıldı

Düzce’de kalıcı konutlar bölgesine yapılan,
ancak yapıldığı yerde kimsenin olmaması

İstanbul Atatürk Kitaphğı’ndaki yazma eser
ler; Arapça, Farsça ve Osmanlıca el yazma

ların da aralarında bulunduğu 40 bini aşkın
nadir eser, taranıp dijital ortama aktarıldı.

Proje kapsamında, aralarında, Avrupa’da
matbaada basılmış ilk Osmanlıca kitaplardan
1593 tarihli İbni Sina’nm tıp kitabıyla Müte
ferrika matbaasında basılan ilk 16 kitabın da

bulunduğu eserler de aynı şekilde dijital or
tama aktarıldı. Matbaadan önce hattatlar ta
rafından yazılan 4 bin 400 eserle yine 4 bin

nedeniyle Vali Konağı Halk Kütüphanesi
kapılarına kilit vurdu. Kütüphane binasının
yakınlarında ise sadece Düzce Valisi Ali İh
san Su’nun konağı bulunurken başka yerleş-

ke de bulunmuyor. Adını da yakınında bulu
nan Vali Konağı’ndan alan Vali Konağı
Halk Kütüphanesi ve İnternet Sınıfı’nın ne

den o bölgeye yapıldığı ve kimlerin kullana
cağı da bilinmiyor.
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İslam Ansiklopedisi dijital ortama akta
rıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları
Merkezi, 44 ciltte tamamlanan İslam Ansik
lopedisini dijital ortama taşıdı. 2000 uzma
nın çalışmalarını içeren ve 30 yılda oluşturu
lan esere aşağıdaki bağlantıdan erişmeniz
mümkündür.
http://www.tdvislamansiklopedisi.org/
Kütüphane kullanılamaz hale getirildi

Manisa-^pmar Beldesi’nde hayırsever
Rasime-Recai Şeyhoğlu’nun katkıları ile
2006
yılında
kurulan
Rasime-Recai
Şeyhoğlu Kütüphanesi, kendini bilmez kişi
ler tarafından kullanılamaz hale getirildi.
Denge Gazetesi Üçpınar kütüphanesinin
mezbelelik durumunu gözler önüne serdi.
Kütüphaneciler internet kanununa tepkili
TKD TBMM Genel Kurulunda görüşülüp
kabul edilen torba yasa teklifine tepki gös
terdi. Yeni düzenlemenin özgürlük ve de
mokrasi yerine sansür getirdiğini belirten
TKD Yozgat: Şube Babanı Nuh
Topkaraoğlu “Bu yeni düzenlemeyle birlikte

Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı ’na
olağanüstü yetkiler tanınmakta ve ayrıca
internete de ek ücretler gelmesine neden ol
maktadır” dedi. “Zaten ülkemizde fahiş fi
yattan satılan internetin sağlayıcılarına fiyat
düzenlemesi getirmek zorunlu birlik üyeliği
getirilmiştir” diye devam eden açıklamasın
da Topkaraoğlu; “Üye olmadan erişim sağ
layıcılarının internet satışı yasaklanmış ve
de birliğin maddi kaynaklarının erişim sağ
layıcıları tarafından karşılanması karara
bağlanmıştır” diye konuştu.
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Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde görev değişikliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde görev
değişikliği oldu. Bakanlık Telif Hakları Ge
nel Müdürü Hamdi Turşucu yeni Genel Mü
dür olurken eski Genel Müdür Erkin Yılmaz
Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne
atandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdür Yardımcısı Semra Atınç Bakanlık
Müşavirliğine atandı.
Marmara’dan Ağrı’ya Kütüphane Kurdular-Marmara Üniversitesi Bilgi Yöne

timi Kulübü
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne
timi Bölümü Bilgi Yönetimi Kulübü öğren
cileri, Ağrı Doğubayazıt Rıza Ertuğrul
Eryılmaz Anadolu Lisesı’ne kütüphane kur
du.
MEB’den Ece Ayhan’ın ‘Meçhul Öğrenti

Anıtı’ şiirine sansür

Serim Yayınları tarafından 12’nci sınıflar
için hazırlanan Türk Edebiyatı Ders Kitabı
inceleme yapılması için Milli Eğitim Bakan
lığı Talim ve Terbiye Kurulu’na sunuldu.
Kitap, uzmanlar tarafından İnceleme Yö
netmeliği uyarınca “İçeriğin Anayasa ve ka
nunlara uygunluğu”, “İçeriğin bilimsel ola
rak yeterliliği”, “İçeriğin eğitim ve öğretim
programının kazanımlarını gerçekleştirme
yeterliliği” ve “Görsel tasarım ve içerik tasa
rımının, öğrenmeyi destekleyici nitelikte
olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine
uygunluğu bakımından” değerlendirdi.
Kitabı, “İçeriğin Anayasa ve kanun
lara uygunluğu” açısından inceleyen “uz
manlar”, kitabın ikinci ünitesinin sekizinci
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kısmında “İkinci Yeni Sonrası Toplumcu
Şur (1960-1980)” başl’ğı ahm^ yer verden
konudaki “Meçhul Öğrenci Anıtı” şiirini
“Devletin manevi kişiliğini zedeleyecek ifa
deler barındırmaktadır” denilerek çıkarılma

sı önerildi. Talim ve Terbiye Kurulu da şii
rin kitaptan çıkarılması gerektiğine ilişkin
inceleme raporunu gündemine aldı. Kurul,
“Meçhul Öğrenci Anıtı” şiirinin kitaptan çı
karılması görüşünü benimseyerek 5.7 puanla
kitabın “uygun bulunmaması” kararını verdi.
Meslektaşlarımızdan yayınlar

Feridun Büyükyıldız’ın “Çerkezlere Mek
tuplar” başlıklı kitabı Favori Yayıncılık ta
rafından yayımlandı. Meslektaşımızı kutlar,
başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

nın katkılarıyla oluşturulan Kitap Banka
sında üniversite öğrencileri, eğitimleri ve
kişisel gelişimleri için gerekli kitapları, kü
tüphanelerdeki uygulamanın aksine kayıt
yaptırmadan alabiliyor, böylece kitaplar el
den ele dolaşıyor.
Türkiye’nin ilk “Zorunki Açık Erişim po
litikası” Yayınlandı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev
sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Açık Eri
şim Çalıştayı esnasında İYTE Rektörü tara
fından duyurulan “Zorunlu Açık Erişim Po
litikası”,
YTE
JS^ı^^^cssu
aaaafmdffli
08/10/2013 tarihli karar de onaylandı.

YÖK- Ulusal Akafemik Açık Erişim pro

jesi

Şehirk'rarası otoMsterfo sesH kdap dö
nemi başladı

Özel bir otobüs firması yetkilisi yılda 50 bin
görme engelli yolcunun otobüslerinde seya
hat ettiğini belirterek bir proje kapsamında
dünyada bir ilke imza attıklarını söyledi.
“Yol arkadaşı” isimli proje çerçevesinde şir
ketin sahip olduğu 650 otobüs yenilendi.
Otobüslerdeki kişisel koltuk ekranlarına
“sesli kitap”lar yüklendi. Bunun için Kamil
Koç çalışanları Ayşe Kulin ve Elif Şafak
gibi güncel yazarların yanı sıra 1001 Gece
Masalları, Yunus Emre’nin Mesnevı’si gibi
klasik eserleri de içeren 20 kitabı seslendir
di. İçeriğin sürekli güncelleneceğini belirten
yetkili projede Görme Engelliler Teknoloji
ve Eğitim Laboratuvarı’yla (GETEM) işbir

liği yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin ilk “Kitap Bankası” açıkk

Türkiye’nin ilk Kitap Bankası Ankara Üni
versitesinde (AÜ) açıldı. Kitap bağışçıları

Çeşitli nedenlerle kurumsal akademik arşiv
kuramayanlar için YÖK bünyesinde bir ök
süz arşiv oluşturulacaktır. Kurumsal ve ök
süz arşiv aracılığıyla toplanacak içeriğin
Ulusal Akademik Arşiv sisteminde harman
lanması, uzun süreli koruması ve erişime
açılması sağlanacaktır. Kurumsal arşivlerin
kurulması ve işletilmesi için gerekli hizmet
içi eğitim desteği verilecektir. Ayrıntılı bilgi
için;

lıttps:.. ww\y.yok.gov.tr weh. acikensmıanas
ayf'a
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