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Öz
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) en son yıllık faaliyet raporudur.
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Değerli Meslektaşlarım,
Son dönemde coğrafyamızda yaşanan terör olayları hepimizi derinden üzmekte ve
yaralamaktayken ülkemizde askeri darbe girişiminin yaşanmış olması ne kadar kırılgan bir
coğrafyada yaşadığımız gerçekliliğini adeta yüzümüze çarpmıştır. Bu olayın etkisinin
belleklerimizde uzun yıllar yaşayacağının bilinciyle 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan
vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize geçmiş olsun diyoruz.
Değerli meslektaşlarım, 27. dönem görev sürecimizde, Kırşehir'de Gül Kitabevi (10
Eylül 2015) ve Şırnak İl Halk Kütüphanesi (24 Aralık 2015) yakıldı. Ortak kültürel mirasımız
olan, kültür merkezlerimizin ve kütüphanelerimizin her ne nedenle olursa olsun yok edilmeye
çalışılmasının insanlığa yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşüncemizi kamuoyu ile
paylaştık. Bu bağlamda günlük yaşamımızda yokluğundan yakındığımız toplumsal diyaloğu,
başlatma ve geliştirme yolunda kütüphanelere ve kütüphanecilere de görev düştüğünü
belirterek bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı açıkladık ve hep bu çaba içerisinde olmaya
devam ediyoruz.
Sevgili meslektaşlarım, 1 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 26. Olağan Genel
Kurulumuzdan 22 Ekim 2016 tarihine kadar yaptığımız faaliyetleri bilginize sunuyorum:
■
Yeni açılan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ve Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümlerinin akademik kadrolarının alan dışından kullanılması sorunlarını görüşmek
üzere; Üniversitelerarası Kurul toplantısı öncesi, BBY Bölüm Başkanları ile toplantı
kararı alınmasına karşın yeterli katılım sağlanamadığı için toplantı yapılamamıştır.

* Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 1 Kasım 2016 tarihinde yapılan 26. Olağan Genel Kurulu'na Genel Başkan Ali
Fuat Kartal tarafından sunulan faaliyet raporudur.
This is the activity report presented by Chairman Ali Fuat Kartal to 26th Ordinary General Meeting of Turkish
Librarians Association held on November 1, 2016.
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Üniversitelerde uzman kadrolarında çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında
yapılacak iyileştirmeler için, TKD olarak hazırladığımız ve siyasi partilere ilettiğimiz
önerge ve diğer verilen önergelerin görüşüldüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
toplantısına TKD adına Genel Başkan Ali Fuat Kartal katılmıştır.
Gaziantep Şahin Bey İlçe Halk Kütüphanesinin kapatılarak yerine Tıp Müzesi açılması
kararının alınmasına karşı Genel Merkezimiz ve Şube Başkanımız Yüksel Polat'ın
gayretleri ile konuyu koordineli bir şekilde konuyu kamuoyuna taşımamız sonucu
Şahinbey'de belli bir kamuoyu oluşmuştur.
Boğaziçi
Üniversitesi
Kütüphanesi'nde
yaşanan
olumsuzluklara
ilişkin
meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler ile ilgili olarak Üniversite Rektörlüğüne
yazdığımız yazıdan sonra, kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali
Pekcan arayarak konuyla ilgili bilgi vermiştir.
Ordu İkizce' de kurulan "Kültür Ambarı Kütüphanesi”ne dernek yayınlarımızdan bir set
bağışlanmıştır.
IFLA 2015 Başkanlar toplantısı öncesinde, ANKOS ile işbirliği içerisinde 13 Aralık 2014
tarihinde Bilgi Üniversitesi'nde “IFLA Eğitim Raporu” adlı bir çalıştay düzenlenmiştir.
Şırnak'ın Silopi İlçesi İpekyolu İlk Öğretim Okulu'na açılan kütüphane için çocuk
kitapları gönderilmesi işi koordine edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyon'da
düzenlenen Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı'na TKD adına Genel Başkan
düzeyinde katılım sağlanmıştır.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanları ile 21 Mart 2015 tarihinde Dernek Genel
Merkezinde yapmış olduğumuz toplantıda, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden
mezun olacak öğrencilerin, “Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek Yemini” etmeleri
konusunda görüş birliğine varılmış olup, TKD Etik Kurulu tarafından da değerlendirilen
yemin metni BBY bölümlerine gönderilmiştir. BBY Bölümleri yeminin uygulanmasına
kendileri karar vereceklerdir.
Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar ile toplantı yapılmış ve firmaların alanımızdaki
mesleki toplantılar ve TKD'den beklentileri konusundaki görüşleri alınmıştır. Toplantı
sonrasında alanımızda yapılan mesleki toplantılara katılım ve ilgili sorunları liste
üzerinden meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.
Talep üzerine Ermenistan'ın Gümrü Şehri Belediyesi Merkez Kütüphanesine
derneğimizin yayınlarından bir set gönderilmiştir.
ANKOS tarafından 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen 2015 IFLA
Başkanlar toplantısına destek sağlanmıştır.
Somut Kültür Mirasının korunması ile ilgili UNESCO'nun yapmış olduğu toplantıya
derneğimizi temsilen Genel Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım sağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ziyaret edilerek
kendilerine bilgi verilmiş olup, Milli Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmede; okul
kütüphanelerinde kütüphaneci ve kütüphane sorunları Sayın Bakana iletilmiştir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 14-16 Haziran 2015 tarihleri arasında
Antalya'da düzenlenen “Yerleşik Yabancılar, Kültürlerarası İletişim, Halk
Kütüphaneleri” adlı toplantıya Genel Başkan ve 3 yönetim kurulu üyesi ile katılım
sağlanmış, Genel Başkan dernek adına açılış konuşması yapmıştır.
Günışığı Kitaplığı tarafından 3 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen “Zeynep Cemali
Edebiyat Günü” toplantısına katılım sağlanmıştır.
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Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde 22-23 Ekim 2015
tarihleri arasında “e-BEYAS 2015 Kurumsal Belleğin Geleceği” adlı toplantı
derneğimizle birlikte düzenlenmiştir.
TKD Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanı sevgili meslektaşımız Zafer Kızılkan'ı anmak
amacıyla 15 Kasım 2014 tarihinde AFSAD tarafından düzenlenen, derneğimiz
tarafından desteklenen etkinliğe katılım sağlanmıştır.
Ankara Goethe Enstitüsü ile işbirliği içerisinde 30 Kasım 2015 tarihinde
“Kütüphanelerde Hikâye Anlatımı” çalıştayı düzenlenmiştir.
Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlemeye devam
ettiğimiz bölge seminerleri 4-5 Aralık 2015 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenmiştir.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kütüphanesinde hizmet alımı yoluyla taşeron firma
kadrosunda çalışan meslektaşlarımızın işten çıkartılmasına ve kütüphanelerde
taşeronlaşmaya karşı açıklama yapılmıştır.
Alman Hükümeti ve Ankara Goethe Enstitüsü tarafından işbirliği ile düzenlenen
“Kütüphanelerin Geleceği, Geleceğin kütüphaneleri” adlı teknik geziye derneğimiz
adına Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım sağlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlediğimiz Bölge
Seminerleri 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlendi.
TKD Bursa Şubesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 12
14 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri
Sempozyumu” konulu sempozyum düzenlenmiştir.
Meslektaşlarımızdan gelen talep Üzerine TKD Mobbing Çalışma Grubu kurularak
çalışma yöntemi oluşturulmuştur.
Türkiye'de kütüphanecilik ve arşivcilik alanında sayısallaştırma çalışmalarına yön
vermek amacıyla TKD Sayısallaştırma Çalışma Grubu kurulmuştur.
Günışığı Kitaplığı tarafından 4-5 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlen “Eğitimde
Edebiyat Semineri” ne Genel Başkan düzeyinde katılım sağlanmıştır.
ANKOS tarafından 6-9 Nisan 2016 tarihleri arasında “Kütüphanelerin Yeniden Yapılanması
ANKOSLink 2016” konferansına Genel Başkan düzeyinde katılım sağlanmıştır.
Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından Yayınlama Özgürlüğü Projesi kapsamında, Ankara'da
düzenlenen “Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Arttırma ve Bilgilendirme”
çalıştayına Genel Başkan düzeyinde katılım sağlanmış ve konuşma yapılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Ar-Ge Danışmalık Şirketi (HT-TTM) tarafından
yürütülen “Herkes İçin Kütüphane Projesi” ne 26-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında
düzenlenen toplantıya Genel Başkan düzeyinde katılım sağlanmış olup, destek olmak
amacıyla HT-TTM ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi derneğimizce kınanmış,
kınama yazımız meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılmış olup, konuya ilişkin
görüşümüz daha ayrıntılı bir şekilde “Başkanın Mesajı” olarak Türk Kütüphaneciliği
dergisinin Eylül 2016 sayısında yayımlanmıştır.
Darbe girişimi sürecinden sonra ülkemizde ilan edilen OHAL kapsamında toplatılan
kitaplar hakkında basın açıklamamsı yapılmıştır. Bildiğiniz üzere darbe girişimi
sürecinden sonra kamu kurumlarında yaşanan işten çıkartılmalardan bir grup
meslektaşlarımız da etkilenerek derneğimiz ile iletişime geçmiştir. Meslektaşlarımızla
yaptığımız görüşmeler sonucunda, görev yaptıkları kurumlara, ilgili Bakan ve Başbakan
Yardımcısına meslektaşımızın haksız yere işten çıkartıldıklarına ilişkin yazı iletilerek
mağduriyetlerinin giderilmesi arz edilmiştir.
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Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Mülteci-Göçmen Çocuklar için
kütüphane kurmak için işbirliğine geçtik.
Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlerinden ve Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü
Araştırma Görevlisi Zehra Taşkın IFLA 2016 toplantısında bir bildiri sunmuş olup,
meslektaşımızın toplantıya katılması derneğimizce desteklenmiştir.
Geçen Dönemki Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal'a TKD ve faaliyetleri
hakkında bilgi sunulmuş olup, geçmiş yıllarda halk kütüphanelerine yeterli
sayıda kütüphaneci atanmadığı, bu nedenle kütüphanelerde çalışan kütüphaneci
sayısının yetersiz olduğu, bir an önce kütüphaneci kadrolarının açılarak atamaların
yapılması gerektiği arz edilmiştir.
Yanı sıra kapalı kütüphanelerin kamuoyu nezdinde kütüphane imajını olumsuz etkilediği
belirtilerek kütüphanelerin bir an önce hizmete açılmasının ve mevcut kütüphane sayısının
artırılmasının gerekliliği Sayın Bakana arz edilmiş olup, henüz yeni Bakan Sayın Nabi Avcı
ile malum süreçler yüzünden görüşme yapılamamıştır.
Bitlisin Tatvan İlçesi Yoncabaşı Köyü Orta Okulu'na kitap gönderilmiştir.
8 Ekim 2016 tarihinde “Herkes İçin Kütüphane Projesi” kapsamında İstanbul Şubesi ve
proje kapsamındaki kütüphane çalışanları ile toplantı yapılmış olup, 13 Ekim 2016
tarihinde Antalya'da proje kapsamındaki kütüphaneler ziyaret edilerek kütüphane
çalışanları ile toplantı yapılmıştır.

Kütüphane Haftası
51. ve 52. Kütüphane Haftalarını kutlandı. Desteklerinden dolayı özel olarak Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüne ve Prof. Dr. Sayın Doğan Atılgan'a teşekkür ederim. Kütüphane Haftalarında
geleneksel olarak başarılı halk kütüphanelerine verdiğimiz ödüllerin yanı sıra, 52. Kütüphane
Haftası kapsamında kütüphanelerden aldığımız verilere dayanarak Kütüphanelerde En Çok Okunan
Kitap'a da ilk kez ödül verdik. Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ve Jeff Kinney'in Saftirik
Greg'in Günlüğü adlı çocuk kitabı kütüphanelerden en fazla ödünç alınan kitaplar olmuştur. Söz
konusu etkinliğimiz basında ve kamuoyunda ses getiren bir çalışma olmuştur.
Şubeler
Ankara Şubesi, Antalya Şubesi, Aydın Şubesi, Bursa Şubesi, Denizli Şubesi, Edirne Şubesi,
Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, İstanbul Şubesi, İzmir Şubesi, Kahramanmaraş Şubesi, Konya
Şubesi ve Muğla Şubesi olmak üzere 13 şubemiz mevcut olup, 2015 Yılı Şube Başkanları
Toplantısı 27 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında Antalya da yapılmıştır. Eskişehir, Muğla,
Kahramanmaraş şubeleri açıldı. Gümüşhacıköy, Honaz, Uşak ve Yozgat şubeleri kapatılmıştır.

Türk Kütüphaneciliği Dergisi
Son yıllarda önemli atılımlarda bulunan en eski mesleki ve bilimsel süreli yayınımız Türk
Kütüphaneciliği dergisi, Kasım 2015 tarihi itibariyle dünyanın otorite atıf dizinlerinden olan
Web of Science veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Söz konusu gelişme mesleğimiz adına
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, kilometre taşı niteliğinde bir ilerleme anlamını
taşımaktadır. Bu konuda ilgili araştırmacıları bilgilendirmek ve yeni dönemde hazırlanacak yol
haritasını belirlemek için dergimizin Editörler Kurulu tarafından 15 Nisan 2016 tarihinde
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonunda "Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir
Dönemeç" adıyla bir forum düzenlenmiştir. Uzaktan erişimle birlikte 100'ü aşkın katılımcı ile
gerçekleşen forum oldukça verimli geçmiş olup, katılamayan meslektaşlarımız için forumun
bağlantısına dergi web sitemizden erişim mümkündür.
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Bu vesile ile dergi web sitemizin dernek web sitesinden ayrılarak bağımsız bir site
halinde hizmet vermeye başladığı bilgisini paylaşmak isterim. Dernek web sitemizin sık sık
saldırıya uğraması ve bundan en büyük zararı dergi web sitemizin görmesi nedeniy le ortaya
çıkan zorunluluktan kaynaklanan bu durum sonucunda dergi web sitemiz hem daha güvenli bir
alanda hizmet vermeye başlamış hem de açık dergi sistemi ile daha profesyonel bir elektronik
dergi yayıncılığına başlamıştır.
Dergimizde bu dönemde 15'i bilimsel olmak üzere toplam 67 makale, okuyucu mektubu
ve tanıtım yazısı yayımlanmıştır. Yurtiçi ve dışından 14 kişilik editoryal kadro ile çalışan
dergimizin yine yurtiçi ve dışından 93 hakemi bulunmaktadır. Bu vesile ile başta editörümüz
M. Tayfun Gülle olmak üzere özverili çalışmalarından dolayı Editörler Kurulu'na
teşekkürlerimi sunuyorum.
Derneğimiz Yayınları Arasında Piyasaya Çıkan Kitaplar
■
Prof. Dr. Özgür Külcü, Dr. Tolga Çakmak ve Dr. Nevzat Özel, “Kamusal Bilgi ve
Elektronik Belge Yönetimi”
■
İzmir Milli Kütüphane Müdürü rahmetli Ahmet Gülek, “Anılarda Ahmet Gürlek - 50.
Sanat Yılına Armağan”
■
Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, “Osmanlı İmparatorluğunda Yazma Eser ve Ferman
Süsleme Sanatı”
■
Doç. Dr. Mesut Kurulgan, “Çağdaş Bilgi - Belge Merkezlerinde Yönetim ve
Organizasyon”
■
İpek Şencan ve Güleda Doğan, “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil
Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları”

Medya'da TKD
Türkiye'de 122 kütüphane kapalı
Ali Fuat Kartal dünyada hem okul hem toplumsal hayatta çok değerli ve el üstünde tutulan bir
miras olan kütüphane geleneğinin Türkiye’de eğitim sisteminde “olsa da olur olmasa da olur”
dan öteye gitmediğini bildirdi. http://odatv.com/n.php?n=turkiyede- 122-kutuphane-kapali-2803151200
Öğrenciler, kütüphaneleri seviyor
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, öğrencilerin kütüphanelere
yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "İnternette aradığımız bilgiyi bulabiliyoruz, kütüphanelere
gerek yok diye düşünülüyor ama en doğru bilgiyi kütüphanelerden buluyoruz" dedi.
http://www.haberler.com/ogrenciler-kutuphaneleri-seviyor-7 152490-haberi/

Ulusal tehdit
Ali Fuat Kartal, kitap okuma alışkanlığına doğru orantılı olarak kütüphane sayısında da dünya
ülkelerine göre çok gerilerde kaldığımızı belirterek dehşete düşüren rakamları Vahdet'e
açıkladı. http://www.vahdetgazetesi.com/yasam/ulusal-tehdit-h40693.html
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Kütüphaneler tıklım tıklım
Çalışacak ortam bulamadıkları için geliyorlar/ Ali Fuat Kartal / (Türk Kütüphaneciler Derneği
Başkanı): Son verilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 1121 halk kütüphanesi var.
Şu an 110 kütüphane personel yetersizliği nedeniyle kullanılmıyor.
http://www.hurriyet.com.tr/kutuphaneler-tiklim-tiklim-40056901
"Kürk Mantolu" en çok okunan kitap
Türk Kütüphaneciler Derneği 2015'te en çok okunan kitapları tespit etti. Kürk Mantolu
Madonna ve Saftirik Greg’in Günlüğü, geçtiğimiz yıl en çok ödünç alınan kitaplar oldu.
http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/en-cok-okunan-kitap-kurk-mantolu-madonna-433884

En çok onlar okundu
TÜRK Kütüphaneciler Derneği, bu yıl ilk defa kütüphanelerden aldığı okuyucu istatistikleri ile
2015 yılında en çok okunan kitapları tespit etti.
http://www.hurriyet.com.tr/en-cok-onlar-okundu40074687?utm_source=facebook.com&utm_campaign=button&utm_content=newsdetail

Kütüphane Haftası bugün başlıyor
http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/dogan-hizlan_4/kutuphane-haftasi-bugunbasliyor_40076601

Kütüphaneye gerek var mı?
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), geçen hafta kutlanan Kütüphaneler Haftası vesilesiyle bu yıl
ilk kez kütüphanelerden aldığı okuyucu istatistikleriyle 2015 yılının en çok okunan kitaplarını ilan
etti. http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/510721/Kutuphaneye_gerek_var_mi_.html

Hurdalık kitaplar
Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, genelgeyle ilgili “Bu yayınlar arasında
terör örgütünü öven, propagandasını yapan kitapların dışında kalan kitaplar ne olacak? Bu
konuda bakanlık bir açıklama yapacaktır” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/hurdalik-kitaplar-40183026
Değerli Meslektaşlarım,
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu ve sorunlu süreçte hem köklü bir meslek
örgütü olmanın hem de sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle ve siz değerli
meslektaşlarımızdan aldığımız destekle çalışmalarımıza aynı kararlılık ve inançla devam
edeceğimizi bir kez daha teyit eder, katılımınız için teşekkür ederiz.

