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Editörden (Meryem Zeynep AKCAOĞLU)
Değerli hocalarım, arkadaşlarım ve meslektaşlarım,
“Bilgi-Sizsiniz!” ailesi olarak 12. sayımızla sizlerin huzurundayız.
Dergimizin keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz, bizlerin de keyifle hazırladığı bu sayısının heyecanı
içindeyiz. Bu sayımızın içeriğinde:
Değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin hocamızla bölümümüz ve bizim için yeni bir ufuk olan veri
madenciliği hakkında gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı sizlere sunuyoruz.
Burak Beygirci’nin Emily Dean Ödülü’ne layık görülen “Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sürecinde
Yaşadığı Sorunlar” başlıklı bitirme tezinden dergimiz için hazırladığı makaleyi bu sayımızda bulacaksınız.
Yakın zamanda kaybettiğimiz Mehmet Türker Acaroğlu anısına hazırladığımız yazımız ve “Kütüphaneler,
Kullanıcılar ve Kütüphaneciler”, “Neden Kitap okumalıyız?”; “RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo
Frekansı İle Tanımlama)”; Arşivlerde Dijitalleştirme Süreçleri: Türk Tarih Kurumu ve Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Merkezi Örnekleriyle” başlıklı yazılarımız bu sayımızda yer almaktadır.
Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz ‘Köy Okullarında Kütüphane Kurma Projemiz’ kapsamında
Mayıs 2016’da gerçekleştirdiklerimizi tüm yönleriyle ve heyecanımızla anlattığımız yazılarımız sizleri bekliyor.
“Tanıtım Yazıları” köşemizde sizlere bir kitap, bir bilgi erişim sistemi, sosyal sorumluluk kuruluşları
kapsamında LÖSEV ve harika bir tiyatro oyununun tanıtımını sunuyoruz.
“Bunları Biliyor Muydunuz?” köşemizle size yeni ufuklar açarken “Edebiyat Kürsüsü” köşemizde şiir üzerine
bir deneme sizleri bekliyor.
İki yıldır topluluğumuzda aktif görev alan Mert Aydın arkadaşımız “Bizlerin Sesi” köşesinde topluluk
hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.
Sayımız, “Kitap Destek Devam Ediyor!” ve “Bölümümüzde Neler Oluyor?” başlıkları ile devam ederken ve
“Bilgi Topluluğu’nda Neler Oluyor?” başlığı ile sona eriyor.
Bilgi Topluluğu’ndan desteğini esirgemeyen bölüm hocalarımıza ve meslektaşlarımıza, bültenimizin basımında
bize yardımcı olan hocamız; Prof. Dr. Sayın Doğan Atılgan’a topluluğumuzun değerli danışmanı Prof. Dr. Sayın Oya
Gürdal Tamdoğan başta olmak üzere emeği geçen bütün Bilgi Topluluğu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor
sizlere keyifli okumalar diliyorum.
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Prof. Dr. Sacit Arslantekin İle Röportaj:
Veri Madenciliği (Gözde YAZICI-Merve AK)

03.11.2016 tarihinde değerli bölüm başkanımız Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile bölümümüzle ilgili yeni
çalışma alanları, öğrenci toplulukları hakkında düşünceleri, veri madenciliği, veri madenciliğinin geleceği, meslek
yaşantımızda bizlere yön verecek tavsiyeleri ve ‘en’leri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Prof. Dr. Sacit
Arslantekin hocamıza değerli vaktini ayırıp sorularımıza içtenlikle cevap verdiği için teşekkür ederiz.
1. Bölüm başkanı olduğunuzda nasıl hissettiniz?
Bölüm başkanlığı bir görev arkadaşlar. Sadece bir yükün altına girdiğinizi biliyorsunuz. Ama
Bölümümüzün devamı içinde birilerinin bu görevi yapması gerektiği bilincindesiniz. Sırasıyla bir bayrak
yarışıymış gibi elden ele geçecek bir görevi teslim aldım sadece. Tabi ki onur verici bir görev. Adaylığımı
koydum, arkadaşlarım tarafından seçilmek de onore etti. Taşın altına elimi koydum diyebilirim.

2. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü okumaya nasıl karar verdiniz?
Arkadaşlar öncelikle Kütüphanecilik Bölümü’ne girdiğimi belirtmeliyim. Bölümümüz 2000’li yılların
başından itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi adını aldı. Niye bu bölümü seçtiğime gelecek olursak, ilkokuldan
beri çok sık kütüphaneye giden biriydim. Boş vaktimin çoğunu özellikle kış aylarını kütüphanede
geçirirdim. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Sonrasında burada okuyan bir ağabey ile tanıştım
ve bu tanıştığım kişiyle daha sonra dost olduk. Bu kişi benim hayatıma çok yön verdi. Çünkü onun hayat
görüşü, kitaba ve bilgiye verdiği önem beni çok etkiledi. Bir bakıma benim idolüm gibi oldu ve görüşleri
davranışlarıma yansıdı. Onun okumakta olduğu bölümde bu doğrultuda iyidir diye düşündüm.
2
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Bu bölümü yazdıktan sonra burada öğrenciliğim geçti. Çok başarılı olmasam da başarılı bir öğrenciydim.
Bazı şeylerde kısmet şans işidir. Denk geldi araştırma görevliliği kadrosu açıldı. Araştırma görevlisi
kadrosuna başvurdum. Sınavı kazanınca da sağ olsunlar hocalarımda başvurumu kabul ettiler. Üzerinden
yaklaşık 30 sene geçti bugüne kadar. Eğer asistanlık kadrosu açılmamış olsaydı ben tabi ki bambaşka bir
bilgi merkezinde veya kütüphanede çalışıyor olurdum. Ama yine de bu meslekte olma ihtimalim çok
yüksekti. Çünkü bu mesleği okurken sevmiştim.

3.

Bilgi Topluluğu ve üniversitemizin bünyesinde bulunan diğer topluluklar hakkında düşünceleriniz
nelerdir?

Üniversitemizin bünyesinde çok çeşitli topluluklar var. Şüphesiz bizim bölümümüz gibi birçok
bölümünde kendi alanıyla ilgili topluluğu var. Hepsine vakıf olmam mümkün değil. Zaman zaman bu
toplulukların faaliyetlerine katıldım. Bunlar genelde genel kültür niteliğindeki topluluk faaliyetleriydi.
Bölümümüzün oluşturduğu Bilgi Topluluğu açısından baktığımızda yapılan faaliyetleri çok önemsiyorum.
Bu konuda Oya hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisinin böyle bir yükün altında –ki ciddi de bir yük –
koordine eden danışman hoca olarak yer almış olması, olaylara öğrenci gözüyle yaklaşması, çok takdir
edilesi. Hocamızın üyelerle beraber okunabilir nitelikte bir dergi çıkarması ve bu derginin mesleğimize
ayna olması konusunda topluluğumuzu çok önemsiyorum. Topluluğun gerçekleştirdiği kütüphane kurma
işi başlı başına çok önemli bir faaliyet ve sağ olsunlar topluluk sayesinde birkaç kütüphanede kuruldu ve
kurulmaya devam ediyor. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Bu toplulukta görev alan öğrencilerimize
ve Oya hocamıza çok teşekkür ederim.

4. Bize bu bölüm mezunu öğretim üyesi olarak verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
Öğretim üyesi olarak değil bir meslektaş olarak bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Biliyorsunuz ki bir KPSS
unsuru söz konusu. Ama KPSS ‘de mesleki bilgi sorulmuyor maalesef. Bu yüzden benim içime sinen bir
sınav değil açıkçası. Ama Türkiye gerçeği, bu böyle yapılıyor. Bunun haricinde mezunlarımızın tercih
edilebilirlik anlamında kendilerini klasik bir yaklaşımdan kurtarmaları gerekir. Burada bulunma nedenleri
sadece ders geçmek değil, gerçekten beceri edinmeye bir ehliyet sahibi olmak olmalıdır. Sonrasında da
bitmiyor, öncelikle yabancı dil özellikle İngilizce bilmeleri gerekiyor. Sonrasında bilgisayarla ilgili bazı
yeteneklerini geliştirmelidirler. Çünkü mezunlarımız artık sadece kütüphaneci olarak çalışmıyor. Bir
şirkette veya kuruluşta bilgi yöneticisi olarak işe başlayabilirler. Ki ben zaman zaman derslerimde de ‘chief
information manager’ ve ‘chief knowladge manager’ gibi unvanların olduğunu belirtiyorum. Arkadaşlar
bilgi ve enformasyonu yönetecek kişilere ihtiyacımız var. Çünkü artık bilgiye dayalı üretim var ve bilgi çok
hızlı artış gösteriyor. Bacon’un dediği gibi bilgi güçtür. O yüzden bu konuda kendimizi çok fazla
geliştirmeye ihtiyacımız var. Biz bölümde sadece işin mantığını veriyoruz. Uygulamasını dışarıda görmeleri
söz konusudur. Mezunlarımızın bu durumlara kendilerini hazırlamaları lazım.
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5. Geleceğimizin meslekleri arasında gösterilen veri madenciliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gelecek değil aslında hep vardı. Ama çok fazla söz edilmiyordu. Bugün artık pek çok okul ders içeriğine
bu konuyu eklemiştir. Avrupa’da da bu işi yapan pek çok özel şirket var. Bu şirketler bilginin kontrolsüz
ilerlediğini görmüş durumdalar. Aslında artan enformasyon mu yoksa data mı o konuda da bazı tartışmalar
var. Bir kere verinin artışı çok hızlı. Elektronik ortamında girmesiyle farkında olmadan veri üretiyoruz. Bu
ürettiğimiz veriler farklı formatlarda farklı yazılımlar tarafından farklı dosyalar biçiminde saklanıyor.
Günümüzde bu işe el atmış pek çok şirket var ve bu şirketler bu işten ciddi de bir yarar sağlıyor. Onun için
geleceğin değil günümüzün mesleğidir.
6. Bölümümüzde veri madenciliği eğitimi verilebilir mi?
Verilmesini planlıyoruz. Bu bağlamda giriş niteliğinde “büyük veri ve veri madenciliği” diye ders
koyduk. Bu konuda bir elemanımızda yetişmektedir. Hocamızın bu dersi devralarak uygulamasını ve
öğrencilerimize aktarabilmesini istiyoruz. Planlarımız hep bu yönde. Bu konuda her türlü altyapımız
olduğunu düşünüyoruz. Yani verilebilir mi değil, verilecek arkadaşlar.
7. Veri madenciliği adına bölüm mezunlarımız kendilerini nasıl geliştirebilir?
Şu anda ne yazık ki burada verdiğimiz ders veri madenciliğinin sadece ne işe yaradığı anlamında. Bu
konuda akademik eleman yetiştirmeden nasıl uygulanacağını gösterme şansımız yok. Diğer soruda
belirttiğim gibi veri madenciliği alanında Korcan hocanız yetişiyor. Kendisinin de bilgisayar altyapısı çok iyi
olduğu için zamanla uygulamaya da koyacaktır. Fakat bu birkaç senelik bir süreç. Bu konuda öğrencilerimiz
ne yapabilir dersek; bir kere öğrenciler ne bildiklerinin farkına varmalılardır. Yani biz onu zaten biliyorduk
yaklaşımında olmasınlar. Bir kere bildikleri bilginin kıymetini anlamalılar. Veri madenciliği konusunda bolca
okumalılar. Eğer bilgisayara biraz ilgi duyuyorlarsa açık kaynak kodlu veri madenciliği yazılımları var. Bu
yazılımları kurmaya çalışabilirler. Uygulamasında bilgisayarcılardan destek alabilirler. Türkiye’de bu alanda
çalışan fazla şirket yok. Birkaç küçük şirket veri madenciliği değil ama veri analizi alanında çalışıyor. Ama
veri madenciliği biraz uzmanlık gerektirir. Bunu İstatistik, Aktüerya ve bizim bölümümüz gibi bölümler ders
olarak koymaya çalışıyor. Öğrencilerimiz de kendilerini bu yönde eğitim alarak geliştirebilirler.
8. Veri madenciliği bizim için yeni bir çalışma alanı olabilir mi?
Bizim için olmazsa olmaz bir çalışma alanıdır. Bunu yalnızca veri madenciliği olarak
değerlendirmeyelim arkadaşlar. Metin Madenciliği, Web Madenciliği gibi buna benzer metin ortamlarında
ve web sayfaları üzerinde de analiz yapan madencilik alanları var. Bunlarda beraberinde benzer yollarla
çalıştıkları için bizim zaten el atmamız gereken konular ve eminim kendini iyi yetiştirmiş Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü mezunları piyasada hem kariyer anlamında iyi yerlere gelecektir, hem de kendisi ve
mesleği açısından manevi doyuma ulaşacaktır.
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Biraz da kişisel sorulara gelelim.
9. En sevdiğiniz yazar ve kitap nedir?
Benim müzik ve yazı konusunda en sevdiğim diye belirtebileceğim bir düşüncem yok. Bu tarz şeylerin
insanın ruh haline göre ve bulunduğu ortama göre değiştiğini düşünüyorum. Çok etkilendiğim yazar
derseniz ben iki yazardan çok etkilendim. Biri “Ve Durgun Akardı Don”un yazarı Mihail Şolohov’dur, diğeri
“Doktor Jivago”nun yazarı Boris Posternak’tır.
Şiir olarak Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli Kanık ve Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerini okumayı çok
severim. Öyle ki bu şairlerin şiirlerini ezbere söyleyecek kadar defalarca okudum. Ama Dostoyevski ve
Kafka’ya hayran olmamak mümkün değil. Yani belli başlı yazarların eserlerini okudum. Son zamanlarda
kitap okumaya fazla vakit bulamıyorum. Daha çok roman okuyorum. Da Vinci’den tutun Inferno’ya kadar
okudum
10. İzlerken etkilendiğiniz tiyatro oyunu veya sinema filmi var mı?
Tabi ki vardır. Mesela “Altın Göl” tiyatro oyunu olarak beni çok etkiledi. Oyunu, aktörlerin ve
aktrislerin canlandırması çok etkileyiciydi. Film olarak da “Sanchez’in Çocukları” beni çok etkiledi. Bu filmi
sinemada 3 defa izledim. Bu hayatımda ilk kez oldu. Müzikleri harikaydı, hala severek dinlerim.
11. Sizi motive eden hayatınızı ona göre şekillendirdiğiniz bir hikaye veya söz var mı?
Şu anda net şu hikayeden çok etkilendim diyemem. Ama muhakkak anlatılanlar hayatımızın bir
yerinde rol oynar. Söze gelecek olursak şu benim düsturumdur diyebileceğim şüphesiz ki Mustafa Kemal
Atatürk’ ün bütün sözleridir. Ama bunun yanında üzerinde düşündüğüm birçok sözü severim.

Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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2014-2015 Akademik Yılı Emily Dean Birincilik Ödülü
“Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sürecinde
Yaşadığı Sorunlar” (Burak BEYGİRCİ)
Yıl: 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN
Gelişen bilişim teknolojileri ile bilgi kavramının kapsamı da sürekli genişlemektedir. Bilginin kapsamının
genişlemesi de üniversite öğrencilerinin kendi alanlarıyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir.
Bu durum da üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimlerinin giderek artmasına yol açmaktadır. Bilgi
gereksinimlerinin artması bilgi erişimi zorunlu kılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin gereksinim duyduğu bilgilere
erişmede yaşadığı birçok sorun göze çarpmaktadır. Öncelikle üniversite öğrencilerinin hangi alanlarda bilgiye
gereksinim duyduklarının belirtilmesi gerekiyor. Söz konusu alanları belirlemek üzere tez kapsamında bir kullanıcı
araştırması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur:
Ders çalışırken bilgiye duyulan gereksinim
Tez hazırlarken bilgiye duyulan gereksinim
Yeni bir alanda çalışmaya başlarken bilgiye duyulan gereksinim
Makale ve/veya bildiri hazırlarken bilgiye duyulan gereksinim
Proje hazırlarken bilgiye duyulan gereksinim
Güncel kalma ihtiyacını karşılamada bilgiye duyulan gereksinim.

-

Üniversite öğrencileri gereksinim duyulan bilgiye erişmede birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. Araştırma
kapsamında öğrencilerin bilgi erişim sürecinde yaşadığı sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve elde edilen
sonuçlar aşağıda sunulan başlıklarda özetlenmiştir:
-

Gereksinim duyulan bilgiye ulaşmada uygulanması gereken teknikleri bilmeme;
Gereksinim duyulan bilginin konusuyla ilgili güncel bilgiden haberdar olma zorluğu;
Aranan bilginin bölüm ve/veya üniversite kütüphanesinde olmaması. Gereksinim duyulan bilgiye
erişmede yabancı dil zorluğu;
Konu ile ilgili uzmanların olmayışı/konunun uzmanlarıyla görüşüp konuşamama;
Gereksinim duyulan bilgiye erişim teknikleri konusunda üniversite/ fakülte kütüphanesinin sunduğu
eğitim programları ve/veya rehberliğinin yeterli olmaması;
Bilgi aramak ve/veya sağlamak için yeterli zamanın ve paranın olmaması;
Elektronik ortamdan yararlanmak için yeterli bilgisayar bilgisine ve becerisine sahip olmama;
Bilgi gereksinimlerini karşılamada üniversitelerin abone oldukları veritabanlarını kullanamama
durumu.
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Araştırmada kullanıcı grubu olarak üniversite öğrencileri ele alınmış ve bu grubun bilgi gereksinim ve bilgi
arama davranışlarının tanımlanmasına çalışılmıştır. Öğrenci grupları farklı bilim dalları arasından seçilmiştir;
kullanıcı grupları 22’şer kişi olacak şekilde, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri, Fen Fakültesi
öğrencileri ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Üniversite öğrencilerinin, bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları ile eğitim aldıkları disiplin ve bağlı
oldukları meslek grupları arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını görebilmek ve bilgi erişim sürecinde
karşılaştıkları sorunları saptayabilmek için araştırmada;
-

Farklı bilim dallarına mensup üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranış
özelliklerinin saptanmasına,
Bilgi kullanım alışkanlıkları ile ilgili gruplar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasına,
Üniversite öğrencileriyle ilgili profil oluşturularak, bu kitlelere hizmet veren bilgi merkezlerinin bu
kullanıcıların gereksinim ve beklentilerine dikkat çekilmesine,
Üniversite öğrencilerinin bilgi erişim sürecinde karşılaştığı sorunların saptanmasına ve bu sorunlara
çözümler getirilerek sorunların en aza indirgenmesine çalışılmıştır.

Teze başlanırken hipotez, “üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimleri/bilgi arama davranışları ve bilgi
erişimde karşılaştıkları sorunlar, öğrenim gördükleri bilim dallarının özelliklerine göre farklılık göstermektedir”
olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda da üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimleri/bilgi arama
davranışları ve bilgi erişimde karşılaştıkları sorunların birbirlerinden farklı olduğu, gereksinim duyulan bilgiye
erişmede aldıkları eğitimden kaynaklı sebeplerden dolayı farklı sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.
Hipotezin sınanmasında betimleme araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre var olan durum
betimlenmiş, gruplar karşılaştırılmış ve aralarındaki fark ortaya konarak nedenleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.
Yönteme uygun olarak anket tekniğiyle veriler toplanmış, mümkün olduğunca kapsamlı bir literatür incelemesi
yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular
değerlendirilmiş ve hipotezin geçerli olduğu anlaşılmıştır.
Araştırmayla ilgili olarak elde edilen bulgular, bilim adamlarının bilgi gereksinimleri/bilgi arama
davranışları ve bilgi erişimde karşılaştıkları sorunların, aynı bilim dalında eğitim gören üniversite öğrencileri
arasında benzerlik gösterirken, farklı bilim dallarında eğitim görenler arasında önemli ayrılıklar bulunduğunu
ortaya koymuştur. Özetle elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimi/bilgi arama davranışı ve
bilgi erişimde karşılaştıkları sorunlar üzerinde, eğitim gördükleri bilim dalının belirleyici bir rol oynadığını
göstermektedir.
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Bulgular
Üniversite öğrencilerinin bilgi erişim sürecinde yaşadıkları problemleri ortaya koymak ve bölümler
arasındaki üstünlük ve zayıflıkları tespit etmek amacıyla kullanıcı araştırması yapılmıştır. Bu doğrultuda, Ankara
Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’nde bulunan Mühendislik Fakültesi bölümleri, Fen Fakültesi bölümleri ve Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine uygulanan kullanıcı araştırması sonucunda elde edilen bulgular ve bulguların
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anketin Uygulandığı Bölümler
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Bölümü (22)

Mühendislik
Fakültesi
Bölümleri (22)

Mühendislik Fakültesi
Bölümleri (22)
Fen Fakültesi Bölümleri
(22)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü (22)

Fen Fakültesi
Bölümleri (22)

Grafik 1: Anketin Uygulandığı Bölümler
Tablo 1 üniversite öğrencilerinin gereksinim duydukları bilgilere erişmek için öncelikle hangi yolu
izlediğinin verilerini içermektedir.
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Tablo 1: Bilgiye Erişmek İçin Tercih Edilen Yollar

Elektronik
ortamdan
yararlanırım

4

1

0

4

11

22

%9,1

%18,2

%4,5

%,0

%18,2

%50,0

%100

Toplam

Fakülte
kütüphanesini
kullanırım

2

Bölümdeki
arkadaşlarıma
danışırım

Konuyla ilgili
toplantıları
izlerim

Bilgi ve Belge
Yönetimi

Bölümdeki
kitaplığa bakarım

Kişisel kayıtlarıma
bakarım

Bilgiye Erişmek İçin Tercih Edilen Yollar

Mühendislik
Fakültesi

8

2

1

0

3

8

22

%36,4

%9,1

%4,5

%,0

%13,6

%36,4

%100

Fen Fakültesi

3

3

1

1

2

12

22

%13,6

%13,6

%4,5

%4,5

%9,1

%54,5

%100

13

9

3

1

9

31

66

%19,7

%13,6

%4,5

%1,5

%13,6

%47,0

%100

Toplam

Tablo 1’de izlendiği üzere, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri gereksinim duydukları bilgilere erişmek için
ilk yol olarak elektronik ortamdan yararlanma seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu oran % 50,0’ dir (11). Mühendislik
Fakültesi öğrencileri ise gereksinim duydukları bilgilere erişmede daha çok iki yolu tercih etmektedirler.
Öğrencilerin % 36,4’ ü (8) “kişisel kayıtlarıma bakarım” seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer bir yol olarak ise, yine %
36,4’ lük (8) kısım “elektronik ortamdan yararlanırım seçeneğini” belirtmişlerdir. Fen Fakültesi öğrencileri ise,
% 54,5’ lik (12) bir oranla “elektronik ortamdan yararlanırım” şıkkını işaretlemişlerdir. Diğer verilere bakılacak
olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri gereksinim duydukları bilgileri erişmek için diğer yollar olarak %18,2’lik
oranla “bölümdeki kitaplığa bakarım” ve “fakülte kütüphanesini kullanırım” seçeneğini işaretlemişlerdir. Çarpıcı
bir sonuç olarak “konuyla ilgili toplantıları izlerim” seçeneği ise Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri tarafından tercih
edilmemiştir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri gereksinim duyulan bilgiye erişmede %13,6’ lık (3) oranla “fakülte
kütüphanesini kullanırım”ı işaretlemişlerdir. Onu %9,1 ile “bölümdeki kitaplığa bakarım” ve “bölümdeki
arkadaşlarıma danışırım” izlemiştir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri bilgiye erişmede konuyla ilgili toplantıları
izlemeyi tercih etmemişlerdir. Fen Fakültesi öğrencilerinin bilgiye gereksinim duyduklarında izledikleri yolları
sıralayacak olursak; %13,6’lık oranla “kişisel kayıtlarıma bakarım” (3) ve “bölümdeki kitaplığa bakarım”
seçenekleri, ardından %9,1’lik (2) oranla “fakülte kütüphanesini kullanırım” seçeneği ve %4,5’lik oranla
“bölümdeki arkadaşlarıma danışırım” ve “konuyla ilgili toplantıları izlerim seçenekleri birbirini izlemektedir.
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Genel verilere ve toplama bakıldığında, üniversite öğrencilerinin bilgiye gereksinim duyduklarında en çok
elektronik ortamdan yararlandıkları görülmektedir; %47 (31). Bunu, %19,7 (13) ile “kişisel kayıtlarıma bakarım,
%13,6’lık (9) oranları ile “bölümdeki kitaplığa bakarım” ve “fakülte kütüphanesini kullanırım”, %4,5 (3) ile
“bölümdeki arkadaşlarıma danışırım” ve %1,5 (1) ile “konuyla ilgili toplantıları izlerim” izlemiştir.
Karşılaştırma yapılacak olursa, araştırma alanındaki öğrenciler için ortak görüş, bilgiye gereksinim
duyduklarında elektronik ortamdan yararlandıklarıdır. Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri en çok %50,0 oranla
“elektronik ortamdan yararlanırım” cevabını vermişlerdir. Bu cevabın Mühendislik Fakültesi’ndeki oranı %36,4,
Fen Fakültesi’ndeki oranı %54,5’tir. Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte kümülatif olarak ilerleyen bilgi daha çok
elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır. Bu durum da doğal olarak üniversite öğrencilerini hem kolay
bulunabilirliği hem de zaman açısından tasarruf sağladığından bilgiye erişimde elektronik ortamı kullanmaya
itmektedir. Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri bilgiye gereksinim
duyduklarında konuyla ilgili toplantıları izlemeyi düşünmemişlerdir. Bu durum Fen Fakültesi öğrencilerinde de pek
farklı değildir. Sadece 1 kişi (%4,5) bilgiye gereksinim duyduğunda konuyla ilgili toplantıları izlemektedir. Oysaki
konuyla ilgileri toplantıları izlemek yani bilgileri birinci ağızdan duymak bilgi gereksinimini karşılamada en etkili
yollardan biridir. Bu durum eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
Tablo 2’de üniversite öğrencilerinin bilgiyi ararken dikkat ettikleri unsurlar ele alınmış ve bu doğrultuda
sorular yöneltilmiştir
Tablo 2: Bilgi Ararken Dikkat Edilen Unsurlar

Bilgi ve Belge
Yönetimi

Total

Kapsamının
genişliğine

Güncelliğine

Doğruluğuna

Erişilebilir
olmasına

Zaman ve para
açısından uygun
olmasına

Bilgi Ararken Dikkat Edilen Unsurlar

1

12

5

4

0

22

%4,5

%54,5

%22,7

%18,2

%,0

%100

Mühendislik
Fakültesi

1

8

9

2

2

22

%4,5

%36,4

%40,9

%9,1

%9,1

%100

Fen Fakültesi

1

3

12

5

1

22

%4,5

%13,6

%54,5

%22,7

%4,5

%100

3

23

26

11

3

66

%4,5

%34,8

%39,4

%16,7

%4,5

%100

Toplam
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Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin %54,5’i (12) bilgiyi ararken en çok erişilebilir olmasına dikkat
etmektedirler. Mühendislik Fakültesi öğrencileri %40,9’luk (9) oranla bilgiyi ararken en çok doğruluğuna dikkat
etmektedirler. Fen Fakültesi öğrencileri de % 54,5’lik (12) oranla bilgiyi ararken en çok bilginin doğruluğuna dikkat
etmektedirler. Diğer verilere bakılacak olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri sırasıyla, %22,7 (5) ile “bilginin
doğruluğuna”, 18,2 (4) “bilginin güncelliğine”, %4,5 (1) ile “zaman ve para açısından uygun olmasına”
seçeneklerini işaretlemişlerdir. Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri çarpıcı bir sonuç olarak bilgiyi ararken
kapsamının genişliğine dikkat etmemektedirler. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bilgiyi ararken dikkat ettikleri
diğer unsurlar sıralanacak olursa, %36,4’lik (8) oran ile “bilginin erişilebilir olmasına”, %9,1’lik oranlar ile “bilginin
güncelliğine” (2) ve “kapsamının genişliğine” (2), %4,5’lik (1) oranla ise “bilginin zaman ve para açısından uygun
olmasına” dikkat etmektedirler. Fen Fakültesi öğrencilerinin bilgiyi ararken dikkat ettikleri unsurlar, %22,7 (5) ile
“bilginin güncelliğine”, %13,6 (3) ile “bilginin erişilebilir olmasına”, %4,5’lik oranları ile “bilginin zaman ve para
açısından uygun olmasına” (1) ve “bilginin kapsamının genişliğine” (1) şeklinde sıralanmıştır. Genel verilere ve
toplama bakıldığında, üniversite öğrencilerinin bilgiyi ararken en çok dikkat ettikleri unsur %39,4’lük (26) oran ile
bilginin doğru olmasıdır. Bu unsuru, %34,8’lik (23) oran ile bilginin erişilebilir olması, %16,7 (11) ile bilginin güncel
olması, %4,5’lik oranları ile bilginin zaman ve para açısından uygun olması ve bilginin kapsamının genişliği
izlemektedir.
Karşılaştırma yapılacak olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri bilgiyi ararken en çok erişilebilir olmasına
dikkat etmektedirler. Bu durumun oranı %54,5’tir. Bu durum Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi
öğrencilerinde değişmektedir. Onlar bilgiyi ararken en çok bilginin doğru olmasına dikkat etmektedirler. Bu yargıyı,
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin vermiş oldukları %40,9 oranlı “doğruluğuna” cevabı, Fen Fakültesi
öğrencilerinin ise vermiş oldukları %54,5 oranlı “doğruluğuna” cevabı desteklemektedir. Araştırma kapsamındaki
farklı bölümlerdeki öğrenciler için ortak nokta ise, bilgiyi ararken bilginin zaman ve para açısından uygun olmasına
ve bilginin kapsamının genişliğinin göz ardı edildiğidir. Öğrenciler en az bu seçenekleri işaretlemişlerdir. Bilgi ve
Belge Yönetimi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinden “zaman ve para açısından uygun olmasına”
seçeneğini 1’er kişi (%4,5) işaretlemiştir. “Kapsamının genişliğine” cevabını Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinden
işaretleyen olmazken, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden 2 kişi (%9,1), Fen Fakültesi öğrencilerinden ise 1 kişi
(%4,5) işaretlemiştir.
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Tablo 3’te üniversite öğrencilerinin gereksinim duydukları bilgiye ulaşmada uygulanması gereken
teknikleri (sorgulama formülasyonu; AND, OR, NOT operatörleri, kesik tarama, süzme seçenekleri) uygulamada
kendilerini yeterli görüp görmediklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 3: Sorgulama Tekniklerinin Uygulanmasındaki Yeterlilik

Bilgi ve Belge
Yönetimi

0

0

0

2

%,0

%,0

%,0

%9,1

20
%90,9

Toplam

Kendini
yeterli
görme

Genellikle
yeterli
görme

Kararsız

Kısmen
yeterli
görme

Yeterli
görmeme

Sorgulama Tekniklerinin Uygulanmasındaki Yeterlilik

22
%100

Mühendislik
Fakültesi

6

7

5

3

1

22

%27,3

%31,8

%22,7

%13,6

%4,5

%100

Fen Fakültesi

7

4

4

4

3

22

%31,8

%18,2

%18,2

%18,2

%13,6

%100

13

11

9

9

24

66

%19,7

%16,7

%13,6

%13,6

%36,4

%100

Toplam

Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri bu %90,9 (20) oranındaki “kendini yeterli görme” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin % 31,8’i (7) “kısmen yeterli görme” seçeneğini
işaretlemiştir. Fen Fakültesi öğrencileri ise bu soruya %31,8 (7) oranında “yeterli görmeme” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Diğer verilere bakılacak olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri “kendini yeterli görmenin”
dışında sadece %9,1’lik (2) oranla “genellikle yeterli görme seçeneğini işaretlemişlerdir. Mühendislik Fakültesi
öğrencileri diğer seçenekler olarak bu soruya sırasıyla, %27,3 (6) ile “yeterli görmeme”, %22,7 (5) ile “kararsız”,
%13,6 (3) ile genellikle yeterli görme ve %4,5 (1) ile “kendini yeterli görme” cevaplarını vermişlerdir. Fen Fakültesi
öğrencileri ise diğer seçenekler olarak bu soruya, %18,2’lik oranları ile “kısmen yeterli görme” (4), “kararsız” (4),
“genellikle yeterli görme” (4) ve %13,6 (3) oranında “kendini yeterli görme” cevaplarını vermişlerdir.
Genel verilere ve toplama bakılacak olursa, üniversite öğrencileri sorgulama tekniklerinin uygulanması
konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. Bu durum vermiş oldukları %36,4 (24) oranında “kendini yeterli
görme” seçeneğini işaretlemelerinden anlaşılmaktadır. Bu durumun oluşmasında Bilgi ve Belge Yönetimi
öğrencilerinden ankete katılan 22 kişiden 20’sinin soruya “kendini yeterli görme” seçeneğini işaretlemeleri başlıca
etkendir. Bu durumu sırasıyla, %19,7’lik (13) oranla “yeterli görmeme”, %16,7’lik (11) oranla “kısmen yeterli
görme”, %13,6’lık oranlarıyla “kararsız” (4) ve “genellikle yeterli görme” (4) izlemektedir.
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Karşılaştırma yapılacak olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi ve Fen
Fakültesi öğrencilerine göre sorgulama tekniklerinin uygulanması konusunda bariz üstünlükleri göze çarpmaktadır.
Bilgi ve Belge Yönetimi öğrenciler bu soruya %90,9 (20) oranında kendini yeterli görme cevabını vermişlerdir. Bu
oran Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde %13,6 (3), Fen Fakültesi öğrencilerinde ise %4,5’tir (1). Kendini bu
konuda yeterli görmeyen Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencisi yoktur. Yalnızca 2 kişi (%9,1) bu soruya “genellikle
yeterli görme” seçeneğini işaretlemişlerdir. Olumsuz cevap alınmamıştır. Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi
öğrencileri ise bu soruya genellikle olumsuz cevaplar vermişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden 6 kişi
(%27,3) “yeterli görmeme”, 7 kişi ise “kısmen yeterli görme” seçeneğini işaretlemişlerdir. Fen Fakültesi
öğrencilerinde ise 7 kişi (%31,8) “yeterli görmeme”, 4 kişi (%18,2) ise “kısmen yeterli görme” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin 4 yıllık lisans eğitimi
boyunca almış oldukları bilgi erişim teknikleri konulu dersler ve bunun sonucunda bu alanda kendini geliştirme
imkânı bulabilmeleridir.
Tablo 4’te gereksinim duyulan bilgiye erişim teknikleri konusunda üniversite/ fakülte kütüphanelerinin
sunduğu eğitim programları ve/veya rehberliğinin yeterli olup olmadığının bulguları belirtilmiştir.
Tablo 4: Üniversite/Fakülte Kütüphanelerinde Sunulan Eğitim Programlarının Yeterliliği

Kısmen
yeterli

Genellikle
yeterli

Tamamen
yeterli

0

13

2

3

4

22

%,0

%59,1

%9,1

%13,6

%18,2

%100

Kararsız

Kesinlikle
yeterli değil
Bilgi ve Belge
Yönetimi

Toplam

Üniversite/Fakülte Kütüphanelerinde Sunulan Eğitim
Programlarının Yeterliliği

Mühendislik
Fakültesi

6

9

3

2

2

22

%27,3

%40,9

%13,6

%9,1

%9,1

%100

Fen Fakültesi

8

9

5

0

0

22

%36,4

%40,9

%22,7

%,0

%,0

%100

14

31

10

5

6

66

%21,2

%47,0

%15,2

%7,6

%9,1

%100

Toplam

Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri en çok %59,1’lik (13) oranla “kısmen yeterli” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri ise %40,9’luk (9) oranla “kısmen yeterli” cevabını vermişlerdir.
Fen Fakültesi öğrencileri için de aynı durum geçerlidir. Onlar da en çok %40,9 (9) oranında “kısmen yeterli”
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seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer verilere bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri sırasıyla, %18,2’lik (4)
oranla “tamamen yeterli”, %13,6’lık (3) oranla “genellikle yeterli” ve %9,1’lik (2) oranla “kararsız” yanıtlarını
vermişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri sırasıyla, %27,3’lük (6) oranla “kesinlikle yeterli değil”, %13,6’lık (3)
oranla “kararsız” ve %9,1’lik oranlarla “genellikle yeterli” (2) ve “tamamen yeterli” seçeneklerinin
işaretlemişlerdir. Fen Fakültesi öğrencileri ise bu soruya, %36,4’lük (8) oranla “kesinlikle yeterli değil” ve %22,7’lik
(5) oranla “kararsız” yanıtlarını vermişlerdir. Çarpıcı bir sonuç olarak Fen Fakültesi öğrencileri “genellikle yeterli”
ve “tamamen yeterli” seçeneklerini işaretlememişlerdir.
Genel toplam ve verilere bakıldığında, %47,0’lık (31) oranla üniversite öğrencileri üniversite/fakülte
kütüphanelerinde sunulan eğitim programlarının kısmen yeterli olduğunu düşünmektedirler. Bu düşünceyi
sırasıyla, %21,2’lik (14) “kesinlikle yeterli değil”, %15,2’lik (10) oranla “kararsız”, %9,1’lik (6) oranla “tamamen
yeterli” ve %7,6’lık (5) oranla “genellikle yeterli” izlemektedir.
Karşılaştırma yapılacak olursa, hem Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri, hem Mühendislik Fakültesi
öğrencileri, hem de Fen Fakültesi öğrencileri üniversite/fakülte kütüphanelerinde sunulan eğitim programlarının
yeterli olduğunu düşünmemektedirler. Bu durum, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin bu soruya %59,1 oranında
“kısmen yeterli” cevabını vermelerinden, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ve Fen Fakültesi öğrencilerinin
%40,9 oranında “kısmen yeterli” cevabını vermiş olmalarından anlaşılmaktadır. Bu konuda sunulan eğitim
programlarının tamamen yeterli olduğunu düşünen Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin oranı %18,2’dir.
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bu oran %9,1’dir. Fen Fakültesi öğrencilerinden ise tamamen yeterli
olduğunu düşünen öğrenci yoktur.
Tablo 5’te üniversite öğrencilerinin bilgi gereksinimlerini karşılamak için Üniversitemizin abone olduğu
veritabanlarının (WOS, Science Direct, Ebrary vd.) kullanımının bulguları gösterilmiştir.
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Tablo 5: Bilgiye Erişmede Üniversitemizin Abone Olduğu Veri Tabanlarının Kullanımı

Bilgi ve Belge Yönetimi

Mühendislik Fakültesi

Fen Fakültesi

Total

Toplam

Üniversitemizin
abone olduğu veri
tabanlarından
haberdarım ancak
henüz kullanmadım

Üniversitemizin
abone olduğu veri
tabanlarından
haberdar olmadığım
için kullanmadım

Evet

Bilgiye Erişmede Üniversitemizin Abone Olduğu
Veritabanlarının Kullanımı

21

1

0

22

%95,5

%4,5

%,0

%100

2

19

1

22

%9,1

%86,4

%4,5

%100

5

16

1

22

%22,7

%72,7

%4,5

%100

28

36

2

66

%42,5

%54,5

%3,0

%100,0

Bu veriler ışığında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin bu soruya %95,5’lik (21) bir oranla “evet” yanıtını
verdikleri görülmektedir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri ise % 86,4’lük (19) oranla “üniversitemizin abone
olduğu veri tabanlarından haberdar olmadığım için kullanmadım” seçeneğini işaretlemişlerdir. Fen Fakültesi
öğrencileri ise yine en fazla olarak %72,7’lik (16) bir oranla “üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından
haberdar olmadığım için kullanmadım” yanıtını vermişlerdir. Diğer verilere bakılacak olursa, Bilgi ve Belge
Yönetimi öğrencilerinden 1 kişi “üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar olmadığım için
kullanmadım” seçeneğini işaretlemiştir. Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinden “üniversitemizin abone olduğu
veri tabanlarından haberdarım ancak henüz kullanmadım” seçeneğini ise işaretleyen olmamıştır. Mühendislik
Fakültesi öğrencilerinden ise 2 kişi (%9,1) “evet” seçeneğini, 1 kişi (%4,5) ise “üniversitemizin abone olduğu veri
tabanlarından haberdarım ancak henüz kullanmadım” seçeneğini işaretlemiştir. Fen Fakültesi öğrencilerinin diğer
verilerine bakılacak olursa, 5 kişi (%22,7) “evet” seçeneğini, 1 kişi (%4,5) ise “üniversitemizin abone olduğu veri
tabanlarından haberdarım ancak henüz kullanmadım” seçeneğini işaretlemiştir.
Genel verilere ve toplama bakıldığında üniversite öğrencilerinin sırasıyla, %54,5’lik (36) oranla
“üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar olmadığım için kullanmadım”, %42,5’lik (28) oranla
“evet” ve son olarak %3,0’lık (2) oranla “üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdarım ancak henüz
kullanmadım” seçeneklerini işaretledikleri görülmektedir. “Evet” seçeneğinin üniversite öğrencileri tarafından
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%42,5’lik oranla işaretlenmesinin sebebi, ankete katılan 22 Bilgi ve Belge öğrencisinden 21’inin bu seçeneği
işaretlemiş olmasındandır. Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve Fen Fakültesi öğrencileri veri tabanlarını
bilmemelerinden ya da bilip kullanmamalarından dolayı “evet” seçeneğini işaretlememişlerdir.
Karşılaştırma yapılacak olursa, bilgiye erişmede üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarının kullanımı
konusunda Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerine göre çok
daha bilgili oldukları bariz olarak göze çarpmaktadır. Bu yargıya, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin “evet”
seçeneğini %95,5 oranında, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin %9,1 oranında ve Fen Fakültesi öğrencilerinin
%22,7 oranında işaretlemelerinden varılmaktadır. Veri tabanlarının Mühendislik ve Fen Fakültesi öğrencileri
tarafından bilinmemesinden dolayı kullanılamaması bu soruda alınan en çarpıcı sonuç olmuştur. Mühendislik
Fakültesi öğrencileri “üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar olmadığım için kullanmadım”
seçeneğini %86,4 oranında, Fen Fakültesi öğrencileri %72,7 oranında işaretlemişlerdir. Bu oran Bilgi ve Belge
Yönetimi öğrencilerinde ise %4,5’dir. Bu veriler ve sonuçlar gösteriyor ki, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi
öğrencileri lisans eğitimi boyunca hem derslerde öğretim elemanlarından hem de kütüphanelerin duyuru
hizmetlerinden üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar olamamışlardır ve bu bilgiden haberdar
olunamaması çok büyük bir eksikliktir. Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri ise lisans eğitimi boyunca almış oldukları
dersler sayesinde hem tüm veri tabanlarından haberdar olmuşlardır hem de veri tabanlarının kullanımı konusunda
kendilerini geliştirmişlerdir.
Araştırmanın genel değerlendirmesi yapılacak olursa, Bilgi ve Belge Yönetimi ve Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin bilgiye en çok ders çalışırken ihtiyaç duyduğu, Fen Fakültesi öğrencilerinin ise bilgiye en çok yeni bir
alanda çalışmaya başlarken gereksinim duyduğu tespit edilmiştir. Bilgiye erişmek için tercih edilen yollara
bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin genel itibariyle elektronik ortamdan
yararlandıkları, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ise hem elektronik ortamdan yararlandıklarına hem de kişisel
kayıtlarına baktıkları tespit edilmiştir. Bilgiyi ararken dikkat edilen unsurlara bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi
için genel kriterin erişilebilir olması olduğu, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin ise genel kriterin
bilginin doğruluğu olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin sorgulama tekniklerinin uygulanması
açısından yeterliliklerine bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin kendilerini tamamen yeterli
gördükleri, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin ise bu konuda kendilerini yeterli görmedikleri
tespit edilmiş olundu. Araştırma kapsamında yer alan diğer sorunların genel değerlendirmesi yapıldığında başka
bulgulara da ulaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bilgi erişim sisteminde bibliyografik kaynakları (indeks, abstrakt,
bibliyografya gibi ikincil kaynakları) tanıma/kullanma zorluğu çekip çekmediklerine bakıldığında, Bilgi ve Belge
Yönetimi öğrencilerinin bu konuda zorluk çekmedikleri, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin ise
bu konuda kısmen zorluk çektikleri tespit edilmiştir. Aranan bilginin üniversite ve/veya bölüm kütüphanesinde
olmamasının sorun teşkil edip etmediğine bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri için sorun teşkil
etmediği, Mühendislik ve Fen Fakültesi öğrencileri için tamamen sorun teşkil ettiği saptanmıştır. Üniversite
öğrencilerinin bilgiye erişmede yabancı dil sorunu çekip çekmediklerine bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi
öğrencilerinin genel anlamda bu konuda sorun yaşamadıkları, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi
öğrencilerinin Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerine oranla bu konuda daha fazla sorun yaşadıkları sonucuna
varılmıştır. Üniversite öğrencilerinin aradıkları bilginin konusuyla ilgili bilgi uzmanlarıyla görüşme zorluğu yaşayıp
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yaşamadıklarına bakıldığında, hem Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin hem Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin
hem de Fen Fakültesi öğrencilerinin bu konuda zorluk yaşadıkları sonucuna varılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin üniversite/fakülte kütüphanelerinde sunulan eğitim programlarının yeterliliği
konusundaki düşüncelerine bakıldığında, hem Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin hem Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin hem de Fen Fakültesi öğrencilerinin sunulan eğitim programlarını kısmen yeterli gördükleri
sonucuna varılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bilgiye erişmede yeterli zaman ve paranın olup olmaması
konusundaki düşüncelerine bakıldığında, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin genellikle öyle düşündükleri,
Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin ise genel itibariyle kısmen öyle düşündükleri sonucuna
varılmıştır. Üniversite öğrencilerinin genel anlamda gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte elektronik ortamdan
yararlanmak için yeterli bilgisayar bilgi ve becerisine sahip olduklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır. Son
olarak ise üniversite öğrencilerinin bilgiye erişmede üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar
olup olmadıkları ve kullanımı ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olup olmadıkları konusuna bakıldığında, Bilgi ve Belge
Yönetimi öğrencilerinin neredeyse tamamının bu konuda yeterli gördükleri, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi
öğrencilerinin ise üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından haberdar olmadıkları için kullanamadıkları
saptanmıştır. Araştırma bulguları göstermektedir ki, üniversitemizin lisans öğrencilerinin eğitim sürecinde bilgi
erişim teknikleri konusunda üniversitemizin fakülte kütüphaneleri tarafından sunulan programlanmış “kullanıcı
eğitimi” ve “rehberlik” hizmetini almalarına gereksinim bulunmaktadır.
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Mehmet Türker Acaroğlu Anısına (Şeyma İDEM)

(İleri, 2014)

Kütüphanecilik alanına nitelikli katkılar sağlamış olan en önemli isimlerden biridir Mehmet Türker
Acaroğlu. Kütüphaneci, bibliyograf, dokümantalist ve yazar olan Acaroğlu 21 Eylül 1915’te Bulgaristan’da
doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bulgaristan’da tamamlar. Yayın hayatı ile 1930’da Sofya’da günlük bir gazetenin
dizgi çalışmaları ile başlar. 1931 yılında Varna’dan Balıkesir Erkek Öğretmen Okulu’nun orta bölümünde (parasız
yatılıya) öğrenci olur. Eğitim hayatına üç yıl kayıpla devam eder. Balıkesir yerel gazetelerinde köşe yazıları ve
çevirileri yayınlamaya başlar (İleri, 2014). Türk Kütüphaneciler Derneği’nin kurucu isimlerinden biri olan Acaroğlu,
Adnan Ötüken’in Ankara Üniversitesi’nde açtığı kursla Uzman Kütüphaneci olduktan sonra 1946’dan başlayarak
kütüphane ve kütüphanecilik alanında gönüllü olarak çalışmalarda bulunmuştur. Mart 1950’de Milli Kütüphane
Kuruluş Yasası çıkmasının hemen ardından ilk iki uzmandan biri olarak tayini yapılan Acaroğlu, Mayıs 1950’de
dokümantasyon yüksek kütüphanecilik ve kaynakça öğrenimi görmek üzere hükümetçe Fransa’ya gönderilmiştir.
Sorbonne Üniversitesi’nde verilen Fransız Uygarlığı kursundan dünyada ilk kez Fransa Arşivleri’nde açılan Arşivlik
Stajı adlı kurstan sertifika almıştır (Wikipedia,2016).
Derleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Bibliyografyasının 1953 yılı sayısını tek başına
tamamlamış ve uzun yıllar da Derleme Kanunun ıslahı için büyük uğraşlar vermiştir. Hayatı boyunca
kütüphanelere, kitaba ve derleme çalışmalarına katkıda bulunmak için emek vermiş ve çeşitli kurumlardan
ödüllere laik görülmüştür. Bunlardan biri olan ‘’ Bulgar Devleti 1300. Kuruluş Yıldönümü Altın Madalyası ‘’ödülü
Acaroğlu’na verilmek istenmiş fakat yüreği milli duygularla dolu yazar, 1984-85 yılları arasında Bulgaristan’daki
soydaşlarımıza yapılan zulmü protesto etmek amacıyla reddetmiştir. Acaroğlu, kütüphanecilik alanında yaptığı
çalışmalarla anılsa da telif ve çeviri olmak üzere 88’e ulaşan kitapları ve ayrı basımlı araştırmaları vardır. Acaroğlu,
3 Ekim 2016’da 101 yaşında hayata gözlerini yummuştur (Yardım, 2011).
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M. Nuri Yardım’a (2011) göre Acaroğlu, Türk irfanına canı gönülden bağlı, Türkçeye sevdalı, Türkiye aşığı
inançlı bir araştırıcı, örnek bir Türk aydınıdır.
Aydın İleri’ye (2014) göre Acaroğlu, kitapla ve kütüphanelerle ilgilenmenin bir bilgeliği ve ölümsüzlüğü
olduğu konusunda bir kanıt niteliği taşımaktadır.

(Erdem, 2013)

Acaroğlu, kütüphane alanının gelişip, değişmesi için her zaman her koşulda uğraş veren bir kütüphaneci
olmuştur. Kütüphane alanının gelişimini gösteren ve anlatan birçok çalışmada emeği geçen bu değerli insanı 3
Ekim 2016 tarihinde bir asrı devirmişken kaybettik. Ondan geriye anılmaya değer işler ve yazdığı bir çok eser
kalmıştır.
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Arşivlerde Dijitalleştirme Süreçleri:
Türk Tarih Kurumu Ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Merkezi Örnekleri (Mustafa KOYUER, Merve BAL, Sefa DOĞAN, Zeliha KAYA)
Arşivler geçmişteki ve günümüzdeki uygarlıkların; tarihi ve ekonomik yapılarıyla, sosyo-kültürel
durumlarını ve bilimsel birikimlerini depolayan ve gelecek kuşaklara aktaran bilgi merkezleridir. Teknolojinin
gelişmesiyle beraber, bilgi ve iletişim teknolojileri birleşmiş; bilişim teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Hemen
her meslek alanını etkileyen bu teknolojiler arşivleri de doğrudan bünyesine almış, yeni süreçlerin tanımlanmasına
sebebiyet vermiştir. Bu açıdan arşivler, bilginin sonraki kuşaklara aktarılmasında son derece büyük öneme sahiptir.
Doğal olarak bu aktarımda da bugünkü bilişim teknolojilerinin kullanılmasına ve yetişmiş insan kaynaklarına
gereksinim duyulmaktadır. Bu evreden sonra devreye arşivin dijital ortamda saklanması gereksinimi doğmaktadır.
Bununla beraber dijital arşivlerin içeriğini; geçmişteki ve günümüzdeki uygarlıkların; tarihi ve ekonomik yapılarıyla,
sosyo-kültürel durumlarını ve bilimsel birikimlerini aktaran belgeleri tarayıcı cihazlarla taranarak sayısallaştırılması
(dijitalleştirilme) ve bilgisayar sistemlerine istenilen dosya formatında kaydedilmesiyle oluşmaktadır (Yaşlı, 2008),
(Dijitalleştirme, 2016).
Yapılmış olan çalışmada kurum/kuruluşların bünyesinde barındırdıkları materyal topluluğunun
dijitalleştirme süreçlerinin IFLA’nın geliştirdiği “Nadir ve Yazma Eser Dermelerinin Dijitalleştirilmesinin Planlaması
İçin Kılavuzlar” adlı materyalden yararlanarak dijitalleştirme süreçleri irdelenmektedir. Bu materyal baz alınarak
oluşturulacak sorular ilgili kurumun ilgili departmandaki personele sorularak alınan geri bildirimler
değerlendirilmektedir.
IFLA’nın geliştirdiği “Nadir ve Yazma Eser Dermelerinin Dijitalleştirilmesinin Planlaması İçin Kılavuzlar” adlı
materyalden yararlanılarak oluşturulan sorular şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kurum/kuruluşların dijitalleştirme çalışmalarını yapmaktaki hedefleri…
Kurum/kuruluş olarak dijitalleştirme sürecinde hangi nitelikte takım arkadaşlarına sahip oldukları…
Dijitalleştirilecek materyalleri hangi özelliklere göre seçip değerlendirdikleri…
Kurum olarak dijitalleştirilecek materyalin telif hakları hakkında güncel bilgilere sahip olunup olunmadığı…
Kurum olarak dijitalleştirme sürecinde materyallerin incelenmesi ve hazırlanması süreci…
Dijitalleştirme sürecinde özgün nesneye uygunluk…
Dijitalleştirme sürecinde materyallerin korunması…
Dijitalleştirilmiş materyalin görüntülenmesi…
Dijitalleştirilmiş materyallerin yaygınlaştırılmasında, tanıtımında, yeniden kullanımı…
Dijitalleştirilen materyallerin değerlendirilmesini… (Özel, 2015)
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Türk Tarih Kurumu ( TTK )
Kamuda iki türlü dijitalleştirme çalışmaları vardır. Bunlar kurum içi dijitalleştirme çalışmaları ve hizmet
alım alanıyla dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Türk Tarih Kurumu ise hizmet alım ile dijitalleştirme
çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Tarih Kurumu’nda dijitalleştirme çalışmalarında yazma eserler, haritalar,
fotoğraflar, arşiv belgeleri, röleveler, nadir eserler vb. dijitalleştirme çalışmalarında öncelik verilmektedir. Türk
Tarih Kurumu dijitalleştirme çalışmalarının amacı mevcudu korumak, gelecek nesillere verileri aktarmak ve
araştırmacıların erişimini sağlamaktır. Eserler ölümsüz hale getirilip kullanıcılara erişim kolaylığı sağlanmaktadır.
Çalışanların bilgisayar teknolojileri, dosya format özellikleri, dijital ağ ve veri yönetimi hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekmektedir. Üst veri (metadata) otomatik olarak oluşturuluyor. (Google - keyword mantığı şeklinde)
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre; "yazarın ömrü + 70 yıl" geçmesine dikkat edilmektedir. Nadir
eser statüsü olması gerekmektedir. 1928 ve öncesini dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Dijitalleştirilecek
materyallerin seçiminde nadir eser ve el yazması olmasına dikkat edilmektedir. Dijitalleştirme çalışmalarındaki
seçimler kütüphaneye göre seçilmektedir. Materyalin fiziksel durumu, materyal kullanım sıklığı vb.
dijitalleştirilecek materyalin seçiminde karar vermede önemli kriterlerdendir. 2006 yılında Prof. Dr. Hamza
KANDUR’ un hazırladığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı "Elektronik Belge Yönetimi Sistem
Kriterleri Referans Modeli " referans alınmaktadır. Nadir eserlere zarar vermeyecek şekilde uygun formatlarda
( yukarıdan tarama yaparak ) taramalar gerçekleştirilmektedir. Gereksinimlere göre cam konulmaktadır. %90 renk
uyumu vardır. Hizmet alım yöntemiyle dijitalleştirme çalışmaları yapıldığı için farklı materyallerin farklı özellikteki
makinalarla dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Kütüphane arşiv belgeleri taranarak 300dpi+ birebir görüntü
elde edilmektedir. Yazılı metinlerde satır tarayıcıları ile metin/kelime araması yapılabilmektedir. Sadece PDF
formatında arama yapılmaktadır. Dijitalleştirme süreci sona erdiğinde PDF, JPEG, TIFF formatlarının hepsi
incelenmektedir. Akıllı bir bina düşünülmektedir. Okuyucuların dijitalleştirilen materyallerin orijinallerine
erişebilmeleri ve olumsuz koşullardan korumak amaçlanmaktadır.
ATMOS belleği ile veriler burada
saklanmaktadır. Dijitalleştirilen verilerin kopyaları hem ATMOS hem de harici disklerde saklanmaktadır. Hepsinde
bulut mantığı vardır ve risk %0’a kadar azaltılmaktadır. Dijitalleştirilecek materyalin durumuna bakılmaktadır.
Materyallerin durumuna göre elle veya araçlarla taşınmakta ya da hiç dijitalleştirme sürecine girmemektedir.
Hizmet alımı yöntemi ile dijitalleştirme çalışmaları yapıldığı için beşikli tarayıcı vb. özel donanımlı makineler
getirilmekte ve dijitalleştirilecek materyalin durumuna göre uygun biçimde dijitalleştirme çalışmaları yapılarak
görüntüler elde edilmektedir. ISO standartlarına göre; Kullanılan cihazların insan sağlığına zarar vermemesine
dikkat edilmektedir ve kullanılan makinaların, cihaz ve tesisatların ISO standartlarına uygun olması gerekmektedir.
Kütüphane otomasyonu ile kütüphane dışından da dijitalleştirilmiş materyallere erişilebilmekte ve
indirilebilmektedir. Taramalar 2-3 adımda yapılmaktadır. Dijitalleştirilmiş materyallerin listeleri sistemdeki kayıtlı
okuyuculara mail yoluyla gönderilmektedir. Ağırlıklı olarak tarih, sanat, arkeoloji alanlarında ve lisansüstü
kullanıcılara hizmet vermektedir. Dijitalleştirilmiş materyal daha çok kullanılmaktadır ve nadir eserler ve el yazma
eserler koruma altına alınmaktadır. Orijinal eserlerin fiziksel yıpranmasını engellemek amacıyla eserler uygun
ortamlarda saklanmakta ve kullanıcıların erişimine sağlanmaktadır. Hizmet alım yöntemi ile dijitalleştirme
çalışmalara başlamadan önce firma ile şartname imzalayarak işlem sonucunda standartları sağlamayı
amaçlamaktadır (Durdu Zencirkıran, kişisel görüşme, Nisan 2016).
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(TTK’dan alınmıştır.)
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( VEKAM )
VEKAM materyallerin dijital amaçlı koruma koşullarına uygun olanları kullanıcıların gereksinimlerini
karşılamak hem de erişimini sağlamak amacıyla dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite bünyesine
katılmadan önce Vehbi Koç Vakfı’na bağlıyken dijitalleştirme çalışmaları hizmet alım yönetimi ile yapılmaktaydı.
(Microbeta) 2014’te Koç Üniversitesi’ne bağlandıktan sonra dijitalleştirme çalışmaları kuruluş bünyesinde devam
etmektedir. Hizmet alım yöntemi yapılmamaktadır. Dijitalleştirilecek materyal çok büyük değilse kalifiye bir
elemana ihtiyaç yoktur. Burada kurum kendi yapmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı hizmet sağlayıcılar
kullanılmaktadır. Donanımcı, fotoğrafçı, teknik eleman ve film tarayıcıları vb. bulunmaktadır. Web sayfasında üst
veri (metadata)’de yorum ekleme, paylaşma, mesaj vb. kullanılmaktadır Dublin Core standartlarına göre üst
veriler üretilmektedir. Belli bir standartlara göre taranır ve formatlara dönüşümü yapılmaktadır. (600dpi) Orijinal
olmasına dikkat edilmektedir. Telif hakkı sorunu varsa kullanıcı erişimine sunulmamaktadır. Fiziksel olarak kötü
durumda olan materyaller dijitalleştirme sürecine dahil edilmemektedir. Özgün nesneye uygunluğa önem
verilmektedir ve renk uyumlarına dikkat edilmektedir. Güvenlik açısından önlemler alınmaktadır. Örneğin asit bazlı
özel kutular ve aralarına konulan asit bazlı kağıtlarla dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Kitap
dijitalleştirilmesi pek yapılmamaktadır. Daha çok fotoğraf, belge, harita vb. materyaller dijitalleştirilmektedir.
Görüntüyü elde ettikten sonra fotoğraf üzerinde düzenleme işlemleri yapılmaktadır. JPEG olarak kaydedilmekte ve
TIFF olarak saklanmaktadır. Uluslararası standartlara uygun olduğu için CONTENTDM arşiv sistemi
kullanılmaktadır. Dijital içeriklerin tanımlanması, sergilenmesi ve erişime sunulması için bu arşiv sistemi
kullanılmaktadır. Dijitalleştirilen materyallerin Facebook, Twitter ve Web sayfasında materyal tanıtımı
yapılmaktadır. Dijitalleştirilen materyallerin birkaç kopyası farklı yerlerde saklanmaktadır (Hard Disk, CD vb.).
Dijitalleştirilmiş materyallerin okunabilir ve kullanılabilir düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.
Kullanılan teknolojiye uygun değişen ve gelişen bir alt yapısı vardır ve kullanılabilirliği artırmak
amaçlanmaktadır. Ankara ili ile ilgili araştırma yapan herkesin bir bilgi kaynağının hem orijinali hem de dijital
kopyasına erişmesi sağlanarak kullanıcıların bilgi isteği karşılanmaktadır. Kullanıcıların bilgi merkezine gelerek
materyal talep formunu doldurarak materyalin orijinal veya dijital kopyasına erişimi sağlanmaktadır. Arşivde
bulunan materyallerin geneli dijital formatta fakat kütüphanede bulunan materyaller genellikle basılı formattadır.
Dışarıdan alacağı hizmetin niteliklerine, kendi bütçesine vb. özelliklere bakarak hizmet alıp/almamayı
kararlaştırmaktadır (Duygu Kevser Ülger, kişisel görüşme, Nisan 2016).
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( VEKAM’dan alınmıştır.)

Sonuç
Dijitalleştirme çalışmalarında kurum/kuruluşlarda farklı standartların kullanıldığı görülmektedir.
Dijitalleştirilen materyallerin kullanıcılara duyurulmasında sosyal ağlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. TTK
dijitalleştirdiği materyallerin duyurusunu e-posta ile bilgilendirirken VEKAM Facebook, Twitter, web sayfasında
duyurusunu yapmaktadır. VEKAM dijitalleştirdiği materyal duyurusunu Türk Tarih Kurumu’ na göre daha geniş bir
kitleye duyurabildiğini görmekteyiz. Dijitalleştirilen materyallerin uzun süreli korunmasında farklı yöntemler
izlenmektedir. Türk Tarih Kurumu ATMOS sistemi kullanırken VEKAM harddisk ve CD kullanmaktadır. Türk Tarih
Kurumu VEKAM’ a göre olumsuz koşullara göre daha güvenilir ortamlarda saklamakta olduğunu görmekteyiz.
Materyallerin dijitalleştirme aşamalarında standartlara uygun teknolojiyi takip ettiklerini ve dijitalleştirme
aşamalarında dijitalleştirmeye uygun donanım, cihaz, araç-gereçlerin kullanıldığı görülmektedir.
Kurum/kuruluşların dijitalleştirme aşamalarında görev yapan kişilerin mesleki niteliklerine göre dijitalleştirme
aşamalarına dahil edildikleri görülmektedir. Dijitalleştirme yapan kurum/kuruluşların dijitalleştirme aşamalarında
kurum içinde ve/veya hizmet alım yöntemi ile dijitalleştirme çalışmaları yaptıkları görülmektedir.

KAYNAKÇA:





Dijitalleştirme 04.04.2016 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Dijitalle%C5%9Ftirme adresinden erişildi.
Nadir ve yazma eser dermelerinin dijitalleştirmesinin planlaması için kılavuzlar (N.Özel, Çev.). Ankara: Nevzat Özel, 2015.
Yaşlı, Ö (2008) Büro otomasyon sistemlerinden dijital arşivleme (Bir uygulama örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi
Üniversitesi, Ankara.

23

Sayı: 12

Kasım-Aralık 2016

KÜTÜPHANELER, KULLANICILAR
ve KÜTÜPHANECİLER(Elif YORGUNOĞLU-Emirhan ÖZEL)
Artık herkes herşeyi biliyor, bilmediklerini bulabilecekleri imkanlar da ellerinin(!) altında. Ve işte bu
yanılgılarla bilgiye asıl erişim yolu olan kütüphanelere gitmiyor. Kütüphanelerin yok olacağını ileri süren bir
kesimin, olumsuzluğu getiren bu saçma desteği vermeleriyle bu kanı korkunç bir şekilde daha da yaygınlaşacağa
benziyor. Bu sorunun çözümünde ise tek bir olgu karşımıza çıkıyor o da biz “kütüphaneciler”. Mesleğimizin
gereğini belki mutfak kısmında çok iyi yerine getiriyoruz ancak (böyle bir tabir yanlış olmaz) “yapılan yemeği
yemeyen müşteri” misali verdiğimiz hizmetlerle kullanıcıyı buluşturamazsak kutsal görevimizi yerine getirememiş
oluyoruz aslında.

(Thebookguru, 2016)

Bilginin güç olduğu ve en büyük silah olduğu çağımızda insanlar bilgiye ulaşmak için zaman
kaybetmek istemiyor. Her an güncel kalmak ve gündemin gerisine düşmemek en büyük amaçlarından.
Çünkü artık insanlar bilgiye online ve her yerden ulaşmak istiyor. Bunlar alt alta geldiği zaman ise aslında
kütüphaneler için kötü bir senaryo çıkıyor gibi görülebilir. Ancak yok olmasına asla izin vermeyeceğimiz o
kutsal mekanlar için bu krizi fırsata dönüştürmek de yine bizim elimizde.
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Kullanıcılar heryerden bilgiye ulaşmak istiyorsa kütüphane heryerde olmalı. Duvar bir şeyi
çevreler, hapseder ama bilgi hapsedilmeyecek kadar mühimdir. Bilgi kütüphaneciler sayesinde çıkar
dışarıya, onlar sayesinde özgür olurlar ve ait oldukları beyinlere giderler.

(Bookshelves, 2016)

Çağ büyük bir hızla akıp giderken yerinde sayan herşey unutulur. Kütüphaneler de asıl amacı olan
“kullanıcı ile bilgiyi buluşturma” kavramını unutmamalıdır. Zaman ve/veya mekan değişse dahi amaç hep
aynıdır ve bu amaç uğruna hareket etmelidir. Geçmişte tüm bilgi ihtiyacını tam olarak karşılayan ve
amacını eksiksiz yerine getiren bir kütüphane yapısı vardı. Çünkü kullanıcı ne istiyorsa onu tam bir şekilde
vermek için kodlanmıştık. Şu an değişen ne diye soracak olursak “kullanıcı beklentileri değişti” cevabıyla
karşı karşıya kalıyoruz. Verilen hizmetleri daha yukarı ve güncel düzeye getirmek gerekiyor. “Bilgiye
ulaşma yolunu ve zamanını kısaltmak, kullanıcı benden ne istiyor?” sorusunu sormak, ofislerimizden çıkıp
kullanıcıyla işletişime geçmek, sorunlarını birebir dinlemek, yani kütüphaneci ve/veya bilgi uzmanı
kavramının dışına çıkıp artık “bilgi danışmanı” kimliğimize bürünmemiz gerekiyor.
Bilgi danışmanlığı, bizim (bilgi uzmanlarının) ve disiplinimizin (kütüphanecilik ve enformasyon
biliminin) bilgiye ve bilgi hizmetlerine yaklaşım biçimlerimizi yeniden inşa etmemiz sürecinde zihnimizin
yönelmesi gereken bir fenomendir aslında (Gürdal, 2012, s. 69).
Onlara vereceğimiz hizmetler hem bilgi gereksinimlerini karşılayacak hem de bu hizmetleri onlarla
birlikte değerlendirebileceğimiz onlardan geri bildirim alabileceğimiz bir süreç içinde gerçekleşmelidir.
Kullanıcıların algısını diri tutacak, onları güncel ilgi alanlarıyla, küresel çağın değerleriyle (tabi ki
organizasyonumuzun vizyon ve misyonunu, değerlerini, ilkelerini olumsuz etkilemeyecek şekilde)
kütüphanemize çekecek yeni fikirler bulmalıyız. Çocukları şu an oynadıkları online oyunları uygun formatta
kütüphaneye uyarlayarak kitaplarla buluşmalarını sağlayabilir, ev hanımlarını hobileriyle bilgi merkezimize
çekebilir, genç yetişkinleri ise sosyal medya ile kütüphanemizin bir parçası yapabiliriz. Bunlar sadece birer
fikir ancak hepsinin tek bir ortak noktası var o da: ilgi alanları.
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Bu ilgi alanları aslında kullanıcımızı kütüphanemize bağlayacak birer ip ucu bizim için. Bunları da
sadece ve sadece kullanıcımızla iletişime geçerek öğrenebiliriz. Ve bu bizim kullanıcımıza vermemiz
gereken çok önemli hizmetlerden biridir. Konuşan kütüphaneci olmalıyız ki kullanıcı da bizimle
konuşmaktan, düşüncelerini söylemekten asla çekinmesin. Onların söylediği her cümle bizim onları analiz
etmek için kullanacağımız birer veridir. Bunu onlara hissettirmeliyiz.

(Librarygarden, 2016)

Sonuç olarak kütüphaneciliği layıkıyla yerine getirmeli, vereceğimiz hizmetleri en üst düzeyde vermeli
ama bunu hangi formlarda kullanıcımıza sunacağımızı bilerek hareket etmeliyiz. Çünkü unutmamamız gereken
önemli bir nokta var biz kullanıcılar için vazgeçilmez olmalıyız. Bunu da ancak ve ancak kütüphanelerin okuyucular
sayesinde var olduğunu zihnimize yerleştirmekle başarabiliriz. Çünkü biz birileri için varız ve o birileri belki bizim
verdiğimiz hizmetle dünyayı daha güzel bir yere çevirecek.

KAYNAKÇA:

Bookshelves (2013, 5 Şubat). 23 Ekim 2016 tarihinde http://bookshelves.tumblr.com/post/39534932056 adresinden erişildi.

Gürdal Tamdoğan, O.(2012). Bilgi danışmanlığı olgusu. Subaşıoğlu, F. Gürdal Tamdoğan, O. ve Fenerci, T. (Yay. Hazl.), “ Bilgi
Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu”, Bildiriler: 31 Mayıs – 2 Haziran içinde (ss. 6584). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Librarygarden (2016, 18 Mart). 23 Ekim 2016 tarihinde
https://librarygarden.files.wordpress.com/2010/05/20100601whenindoubt.png adresinden erişildi.

The bookguru (2015, 14 Ekim). 23 Ekim 2016 tarihinde Thebookguru.tumblr.com adresinden erişildi.
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RFID (Radio Frequency Identification)
(Radyo Frekansı İle Tanımlama) (Gamze DURAN)
Son yıllarda teknolojide ve bilgi sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve hızla değişen rekabet ortamında
RFID teknolojisi iş süreçlerine büyük yenilikler getirdi. RFID teknolojisinin getirdiği kolaylık dinamik ortamda
nesnelerin tanımlanabilmesidir. Dinamik ortamda nesnelerin tanımlanmasıyla iş süreçlerindeki birçok problem
(maliyet, verimlilik, hız, vs.) çözülebiliyor. RFID, yüzeysel olarak özel bir etiket ile bu etiketi algılayabilen özel bir
okuyucu arasında radyo frekansları ile yapılan iletişim (tanımlama) olarak tanımlanabilir. Etiketteki sayısal verinin
okuyucuda karşılık geldiği bilgiye göre işlem yapabilmesiyle, gereksinimlere çözümler üretilebiliyor (Aktaran:
Kargın).

(https://www.elprocus.com/rfid-basic-introduction-simple-application/)

RFID, nesneye ait verileri içeren mikroişlemci ve bu mikroişlemciye entegre edilmiş anten ile donatılmış
etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine, analiz edilebilmesine ve
yönetilebilmesine imkan veren; veri alışverişini radyo frekansları ile sağlayan otomatik nesne tanımlama ve takip
teknolojisidir.(aktaran: Kargın). Veri ve enerji transferi, RFID etiket - RFID okuyucu arasında herhangi bir temas
olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar etiket anteniyle buluşmakta ve
mikroçipteki devreleri harekete geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve
okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir (Bhatt, Glover, Brown, Garfinkel, Rosenberg’den,
aktaran Yüksel ve Odabaşı, 2009).
RFID teknolojisi 4 temel bileşenden oluşur:
1- RFID Etiket (çip ve anten’den oluşur)
2- RFID Yazıcı
3- RFID Okuyucu
4- Programlama Aracı (RFID teknolojileri, 2014).
(http://1.bp.blogspot.com/DToMUsUSVN4/T7__pHlqClI/AAAAAAAA
ACI/2IA0kCemmY/s1600/Ahmet%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1BUYRUK
_070201042_SemihMERT_070202035_htm_407eaa6b.gif)
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RFID Etiketler
RFID etiket (tag), tanınmak istenen nesnelerin (ürün, paket, taşıt, insan, hayvan, vd.) üzerine veya içine
doğrudan yerleştirilir. RFID etiketin içindeki çipe kaydedilmiş bilgileri okumak için gerekli iletişim, okuyucu ile
etiket içinde bulunan anten aracılığıyla radyo frekans (RF) sinyalleriyle sağlanır. RFID etiket, okuma alanına
girdiğinde okuyucu tarafından algılanır ve çipinin kendi koduyla birlikte içinde kayıtlı bilgileri anteni vasıtasıyla
okuyucuya kablosuz ve temassız olarak gönderir (RFID teknolojileri, 2014).
Enerjiyi alma yöntemine bağlı olarak, etiketler aktif, pasif ve yarı pasif olmak üzere üçe ayrılır. Aktif RFID
etiketlerde, iletişim ve işlem için enerji kaynağı bulunurken, pasif RFID etiketler gerekli enerjiyi okuyucudan
alırlar. Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID etikette bulunan anten sağlar. RFID etiketler fiziksel olarak birçok
şekilde tasarlanabilmektedir. Plastik ve kağıt etiketler ihtiyaca göre değişik şekil, büyüklük ve ambalajlarla imal
edilmektedir. RFID çiplerin kendilerinin tekil bir kimlik kodu vardır (unique ID code) ve içine tanınmak istenen
nesnelerle ilgili her türlü bilgi kaydedilebilir. RFID çiplerin bellek kapasiteleri uygulamaya/ihtiyaca göre
belirlenebilmektedir (RFID teknolojileri, 2014).
RFID çiplerin kopyalanması oldukça zordur. Her çipin üretici tarafından belirlenmiş bir tekil (unique ID
number) kimlik numarası/kodu vardır. RFID etiketlere birden fazla koruma seviyesi koyulabilmektedir. Güvenlik
teknolojileri kullanılarak çip içindeki bilgilere erişim engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte veya kullanılamaz
hale getirilebilmektedir (RFID teknolojileri, 2014).
RFID Okuyucular
RFID okuyucular elle taşınabilir, araca monteli ve sabit olmak üzere 3 çeşittir. Etiketlerin kodlarının ve
içinde kayıtlı bilgilerin okunup sisteme iletilmesi görevini görürler. Okuyucular da çiplerin sahip oldukları
standartlara (ISO 14443, ISO 15693 gibi) göre çalışmaktadır. RFID okuyucunun okuma kapasitesi; çipin frekansına,
gücüne, RFID etiketin aktif veya pasif olmasına, antenin hassasiyetine, ortamda sıvı veya metal olup olmamasına
gibi birçok etkene bağlıdır. Okunup yazılabilen etiketlerde okuma kapasitesi genelde yazma kapasitesinden daha
yüksektir. Aktif RFID çipler de pasif RFID çiplere kıyasla daha geniş kapsama alanına sahiptir (RFID teknolojileri,
2014).
RFID Yazıcılar
RFID yazıcıların da okuyucular gibi sabit ve taşınabilir modelleri bulunmaktadır. RFID yazıcılar, etiketlerin
içindeki çiplere bilgi kaydedilmesinde, bilgilerin okunmasında ve güncellenmesinde kullanılırlar. Masaüstü, dizüstü
ve el bilgisayarlarına kablolu veya kablosuz bağlanabilmektedirler. RFID etiketin içindeki çipe bilgi kaydetmenin
yanında, etiketi de basan RFID yazıcılar da bulunmaktadır (RFID teknolojileri, 2014).
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RFID’in tarihçesi incelendiğinde ilk kullanımın 1926 yılında ve askeri amaçlı olduğu görülmektedir. İngiltere
2.Dünya Savaşı esnasında RFID’den düşman ve müttefik uçakların belirlenmesinde faydalanmıştır. RFID’in ilk ticari
kullanımı ise 1984 yılında General Motors tarafından gerçekleştirilmiştir. General Motors otomobillerin
gövdelerine yerleştirdiği RFID etiketlerle her gövdede doğru ekipmanların kullanıldığını kontrol etmeyi
amaçlamaktaydı. Bunu 1970’li yıllarda nükleer malzeme izleme uygulamaları takip etmiş, ürün takip gibi ticari
uygulamaları 1990’lı yıllarda başlamıştır (Saatçioğlu, 2006, s. 25).
RFID Kütüphane Sistemleri
Radyo Frekansı Tanımlama (RFID/ Radio-FrequencyI dentification) kütüphaneyi kullanan okuyucular ile
kütüphaneye ait her türlü materyalin takip edilmesini ve okuyucu ve materyaller arasında radyo dalgaları
vasıtasıyla bağlantı kurulmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji 90’lı yılların ortalarından itibaren High
Frequency (HF) bandında kütüphanelerde kullanılmaya başlamıştır. Ancak 2000’li yılların ortalarına doğru RFID
kütüphane uygulamaları özellikle Avustralya, Yeni Zelanda ve Hon Kong gibi ülkelerde kullanım alanı bulmuştur
(Topaloğlu, 2011, s. 107).
RFID sayesinde materyallerin (sadece kitaplar değil, dergi, ayrı basım, harita, CD, DVD, ayrı basım vb.)
yerlerinin belirlenmesi, gerektiğinde hızlı bir şekilde bulunabilmesi, sayımlarının güvenilir ve süratli bir şekilde
yapılabilmesi, etiketlenmeleri ve kontrolü, kütüphane giriş-çıkışlarındaki hareketlerinin izlenmesi ve
ilişkilendirilmesi, güvenlik ve dolaşımın kolaylıkla yapılabilmesi ve bütün bu işlemlerin raporlandırılması amacı ile
elektronik tanıma, takip ve denetleme için, RFID sistemleri oluşturulmuştur. Bu teknolojik uygulama, hâlihazırda
kütüphanelerde kullanılmakta olan barkot ve güvenlik sistemlerinden daha ileri ve üstün bir yapıya sahip olacak
şekilde kitap, arşiv ve dokümantasyon yönetimini ve kontrolünü sağlamaktadır (Topaloğlu, 2011, s. 108).
RFID teknolojisi kütüphanelerdeki tüm materyallerin;
 Otomatik ve hızlı ödünç ve iade işlemleri;
 Düzenli ve hızlı sayım,
 Kontrolü kolay ve detaylı rapor sunabilen güvenli girişçıkış imkânı,
 Materyallerin yanlış yerleştirmesi problemi için kolay
çözüm, bölgesel arama ile hızlı kitap bulma imkânı,
 Kitapların okunma ve fotokopi çekilme oranlarına
erişim imkânı,
 Ödünç ve iade oranları ve onlarca özelleştirilebilir
raporlama gibi güçlü çözümler sunmaktadır (RFID, 2015).

(http://www.akillikutuphanesistemi.com)
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Kütüphanelerde Yaşanan Sorunlar
 Sayım işlemlerinin, barkod sistemi olması durumunda bile uzun süre gerektirmesi.
 Hatalı yerleştirilen bir kitabın yerinin tespitinde yaşanan sorunlar.
 Kayıp bir kitabın bulunmasının zorluğu ve bazen imkânsız hale gelmesi.
 Ödünç verme ve geri alma sürecinde yaşanan güçlükler.
 Gerek personelin gerek ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıtlarının sürekli tutulamıyor oluşundan kaynaklanan
kontrol eksikliği ve güvenlik açıkları.
 Kitabın bulunduğu odadan veya birimden çıkarılması durumunda giriş-çıkış kaydının otomatik
alınamamasından dolayı takip edilemeyen kitaplar (RFID, 2015).
RFID Akıllı Kütüphane Sistemi’nin Özellikleri (RFID, 2015)

(http://cabanet.com.tr/rif_kutup.html)



Kitapların takip edilebilir hale getirilmesi
Kitaplara yerleştirilmiş UHF RFID etiketleri sayesinde her kitap, seri numarası gibi sadece kendisine
ait benzersiz bir numaraya (unique ID) sahip olacak ve bu sayede diğer kitaplarla karıştırılmadan raflara
yerleştirilme sürecinden ödünç verme-geri alma; sayım ve kontrol dâhil olmak üzere her kademede takip
edilebilecektir.



Kitap ID'sinin optik görüş gerektirmeden alınabilmesi
Kitapların okunması için etiketin okuyucu tarafından görülmesi gerekmemektedir. Üst üste, yan
yana veya bir kutu içinde onlarcası dizilmiş kitaplara yapıştırılacak RFID etiketleri, RFID okuyucuların
kapsam alanında, uzaktan (1-15 m) okunabilecektir.



Kitapların anlık çoklu sayımı
Kitapların tek tek sayımı yerine daha hızlı çoklu sayım imkânı sağlanmaktadır. Kitapların yerlerinin
değiştirilmesi sırasında, elle ve tek tek kontrol edilmeleri yerine çoklu olarak ve anlık sayılabilmeleri sayım
ve kontrol sırasındaki zaman kaybını önlenmektedir. Artık binlerce evrak veya kitabın sayımını birkaç
dakikada, on binlercesini birkaç saatte yapabilirsiniz.



İnsan kaynaklı hataların en aza indirilmesi
İnsan hatasından kaynaklanan eksik-fazla sayım ve hatalı kitap giriş çıkış riskinin ortadan
kalkacaktır.
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Kitap bulma dedektörü gibi çalışan mabil okuyucu
Kayıp kitapları bulmak için mobil RFID okuyucuyu, yaklaşıldıkça sinyal veren bir dedektör gibi
kullanabilir, on binlerce kitap içinde aradığınızı saniyeler içerisinde bulabilirsiniz.



Güncel sayımlara hızlı erişim
Sayım ve güncelleme süreçleri çok kısalmış olacağından, daha sık kitap raf kontrolleri
yapılabilecektir. Eksik kitap, hatalı yerleştirme, ödünç verme-geri alma süreçlerinde yaşanan insan kaynaklı
hatalar en aza indirilecek, kontrol mekanizması güçlenecektir. Eksik kitapların, yanlış yerleştirilmiş
kitapların listesine gerçek zamanlı olarak anlık ulaşabilirsiniz.



Ödünç verme ve iade işlemleri
Ödünç ve iade işlemleri, yüksek güvenlik seviyesine sahip şifreli çiplerle ( yonga ) çok daha kolay ve
güvenilir hale gelecektir.



Yıpratmama
Sayım, istatistik gibi işlemler için envanter taşınmaz, hareket ettirilmez. Bunun sayesinde bilhassa
tarihi özelliği olan materyallerin gereksiz yıpranmasının önüne geçilmiş olur.



Zaman
Kitaplara ve evraklara ulaşmak daha az zaman alacaktır.



İş Gücü
Çok kişinin yaptığı işi sistemi kullanan bir kişi yapabilecektir. Yani sistem, bir kişiye çok kişinin
işlevini kazandırmış olacaktır.



Hız
Aradığınız kitabı saniyelerle ölçülecek zamanlarda bulabileceksiniz. Artık bir kitap/evrak
dedektörüne sahip olacaksanız.



Güvenlik
Her kitap/evrak kendine ait benzersiz bir ID'ye sahip olacaktır. Ve bu ID aynı zamanda yetkisiz
müdahalelere imkan vermeyecek bir şifreleme algoritmasıyla korunacaktır.



Verim
Güçlü bir sistemin kontrolü altında, her adım daha işlevsel ve verimli olacaktır.



Akıllı Güvenlik Sistemi
Kitapların kasıtlı veya kasıtsız olarak bulunması gereken alan dışına çıkarılması durumunda sesli
olarak ve/veya mail ve mesajla uyarı veren modül ile güvenliği sağlamak daha kolay hale gelecektir.
Kitapların güvenlik kodlarının değiştirilebilir olması, kontrolü kolay bir güvenlik anlayışını uygulamaya
imkan vermektedir.
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Personel/Okuyucu kayıtlarının kitap hareketleri ile eşleştirilmesi
Personel ve okuyucuya verilen UHF kartlar ile kimin ne zaman hangi kitabı götürdüğü-getirdiği
bilgileri veritabanında kaydedilmektedir. Güvenlik kapısından geçiş esnasında çıkarılan veya içeriye alınan
kitap kaydıyla beraber kitabı taşıyan kişi de okunabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu veriler, ihtiyacınız
olabilecek onlarca farklı rapora kaynak oluşturacaktır.

RFID teknolojisi; hâlihazırda kullanılmakta olan barkot sistemlerine ve benzeri yüksek maliyetli tanımlama
sistemlerine alternatif olacak şekilde kullanılmasıyla dokümanlara kablosuz olarak uzaktan etkili erişimin
sağlanması, kullanımın kolaylaştırılması, güvenliliğin sağlanması, gerçek zamanlı sayım bilgisine erişim olanağı
vermesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve kütüphanelerdeki toplam maliyetin azaltılmasının yanı sıra,
kütüphanelerde sadece kitaplar için değil bütün materyal türleri için otomasyon yönetim çözümünü de
sunmaktadır (Topaloğlu, 2011, s. 108).
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Neden Kitap Okumalıyız? (Gülten ÖNAL)
Okuma; yazılı simgeleri anlamlandırma, kavrama ve yorumlama eylemidir (Kurudayıoğlu, 2011, s.15).
Bireyin toplum içinde etkili bir konuma ulaşabilmesi, entelektüel bir kişiliğe sahip olup farklı dünyalara
yolculuk yapabilmesini sağlayan en büyük etken okumaktır.
Sözlü iletişimin temel ögesi kullanılan kelimelerdir. Kelimeleri daha yerinde, doğru ve etkili kullanabilmek
kitap okumaktan geçer.
Bir filmi izlerken sadece onun dünyasına kapılıp gitmektense kitabın içinden bir karakter olup kendi hayal
dünyamızda farklı bir şekilde kitabı kurgulayabilir, yazarla da bu konuda çelişebilirsiniz.
Kitap uçsuz bucaksız bir denize benzer, kitabın sayfaları ise denizin dalgaları gibidir, her bir dalga kıyıya
nasıl vuruyorsa kitabın da her bir sayfası okuyucunun zihninde farklı bilgilere yer açar.
Kitap okumak geçmişten ders çıkarmak geleceğimize yön vermemizi sağlar.
“Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir
içtenlikle bağlıdırlar.” Francesso Petrance. (Pekgüzelsözler, 2015).
Kitaplar, insanların hayattaki aynasıdır. Bu yüzden kitap okumayı sevelim ve etrafımızdakilere sevdirelim.

KAYNAKÇA:






(Bilgi Çağı, 2016)
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Köy Okullarında Kütüphane Kurma
Projemiz

(Meryem Zeynep AKCAOĞLU-Elif YORGUNOĞLU-Salih KÜÇÜKSAKALLI)

Kitap Destek VI
Samsun/ Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Bilgiye ve kitapların büyülü dünyasına merakla yaklaşan öğrencilerimize Kitap Destek Projemizle 6. kez
koşuyoruz. Bu yılki durağımız Samsun oldu ve 26 Mayıs 2016 tarihinde sabah saat 8’de Bilgi Topluluğu olarak
yaklaşık 3000 kitapla Samsun Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na kütüphane kurmak için sevgili
danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan ve
bölümümüzün değerli hocalarıyla fakültemizden yola
çıktık. Tüm enerjimiz kütüphaneyi kurmanın heyecanı ile
birleşmişti.
Kitapları öğrencilerle buluşturmak için
sabırsızlanıyorduk.
Çok keyifli geçen yolculuğumuzun ilk durak
noktası Çorum’du. Öğretmenimizin kitap bağışını teslim
aldık ve yolculuğumuza devam ettik.
Ardından kahvaltı yapmak için Mavi Ocak’ta mola verdik.
Samsun’a vardığımızda ilk gittiğimiz yer muhteşem bir doğa manzarası içinde bulunan okulumuz oldu.

Okula varır varmaz bizi okulun değerli müdürü,
öğretmenleri ve idari personeli büyük bir sevinçle karşıladı. Onların
sevinci bizi daha çok heyecanlandırdı. Hemen kütüphanemizi
kurmak için çalışmalara başladık ve tüm kitapları ve kırtasiye
malzemelerini kütüphanemize yerleştirdikten sonra hep birlikte
büyük bir heyecanla kütüphaneyi özenle süsledik. Kitapların
herbirini raflara koyarken aklımızda hep şu düşünce geldi: “Bu
kitap en az bir bireyi geliştirecek ve onun hayatında bir değer
olacak.”
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Güzel dileklerle yine güler yüzle uğurlandık. Yağan yağmurun güzelliğinde yolculuğa devam ettik ve
Samsun sahilde çok güzel bir akşam yemeği yedik ve topluluk başkanımız Gamze Yıldız’ın doğum gününü kutladık.

Ardından sahilde biraz gezip kalacağımız Çarşamba Öğretmenevi’ne gittik. Orada da oldukça eğlenceli
vakit geçirdik, sabah erkenden kalkmak üzere odalarımıza yerleştik.
27 Mayıs sabahı içimizde bir heyecan vardı 1 yıldır emek verdiğimiz kütüphanemiz sonunda bugün o
muhteşem çocuklarla buluşacaktı.
Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra açılış için okula gittik.
Onlarca öğrenci bizi sevinçle, umutla, heyecanla karşıladı. Ve bu
coşku, bizim “iyi ki bu projeyi yapıyoruz” cümlesini bir kez daha
kurmamızı sağladı.
Son hazırlıklar tamamlanırken öğrencilerle bol bol sohbet
ettik, hayallerini dinledik onlara kitap okumanın güzelliklerinden
bahsettik, fotoğraflar çektirdik… Kısacası çok keyifli, harika bir
zaman geçirdik.
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Kütüphane açılışına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla başladık. Ardından okulun geçirdiği tadilata ait bir
slayt izledik. Öğretmenlerin çabalarıyla okulun yeniden inşasına tanık olduk.
Samsun Ayvacık Kaymakamı Can Kazım Kuruca‘nın açılış konuşmasının ardından topluluk danışmanımız
Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan çocuklara kitapların gizemli dünyasını açtı ve okumanın öneminden ve
bireylere kazandırdığı sayısız güzelliklerinden bahsettiği eşsiz bir konuşma yaptı.

Kütüphanenin açılışı boyunca TRT de orada bizlerleydi. Sonrasında okul müdürü, kaymakam ve hocamızın
iyi dilekleriyle kütüphanemizi açtık. Öğrencilerin kütüphane ile karşılaştığı anı görmek tüm yılın tatlı yorgunluğunu
saniyeler içerisinde üzerimizden atmamızı sağladı. Açılış sonrası okul müdürü Hasan hocamız ve öğretmenlerinin
organize ettiği şahane bir tekne turu ile Yeşilırmak’ta gezinti yaptık. Teknede yediğimiz yöresel yemeğin ardından
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Eda öğretmenimiz ve öğrencilerimiz Şevval ve Ebru ile Ankara’ya doğru yola
çıktık.

36

Sayı: 12

Kasım-Aralık 2016

Bilgi Topluluğu olarak, Kitap Destek Projemiz kapsamında gösterdikleri emeklerinden dolayı başta topluluk
danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan olmak üzere; Ankara Üniversitesi Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi
Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Doğan Atılgan hocamıza, ulaşım desteği sağlayan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’ne ve
kitap bağışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SAMSUN’DAN ANKARA’YA
Ankara’ya vardığımızda misafirlerimizi otele yerleştirdik ve ertesi gün Hamamönü’nde buluşmak üzere
evlerimize döndük.
28 Mayıs Cumartesi günü Ayvacık’tan gelen misafirlerimiz, topluluk öğrencileri, bölüm başkanımız
Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin ve danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan ile birlikte topluluğumuzla
Hamamönü’nde keyifli bir kahvaltı yaptık.
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Kahvaltının ardından misafirlerimizle birlikte Hamamönü’nü, Mehmet Akif Ersoy’un evini ve Mehmet Akif
Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi’ni gezdik. Kütüphane, kitap okumak, öğrencilerimizin hayalleri ve hedefleri tatlı
sohbetimizin konularıydı.

Hamamönü’nden ayrıldıktan sonra bölüm başkanımız Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin, topluluk
danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan ve İhsan Özkol hocamızın katılımıyla misafirlerimizle birlikte
ODTÜ kütüphanesine bir gezi düzenledik

.
Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birini ve onun kütüphanesini öğrencilere ve öğretmenimize
göstermek bizi çok mutlu etti. Sonrasında Ata’mızı ziyarete Anıtkabir’e gittik. Muhteşem bir Anıtkabir ziyaretinden
sonra misafirlerimizi Samsun’a uğurladık ve böylece Kitap Destek projemizin yedincisini tamamlamış olduk.
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Onların Sesinden
Samsun Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun değerli müdürü sayın Hasan Durmuş ve okulun sevgili
öğrencileri topluluğumuz ve okullarına kurduğumuz kütüphane hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Sayın
Hasan Durmuş hocamıza ve tüm öğrencilerimize bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olarak proje kapsamına dahil olmaktan sevinç duyuyoruz. Kütüphanemiz
açıldıktan sonra özellikle köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz daha fazla kitaba dokunur oldu. Kendi
okuma zevklerine göre kitap seçebiliyorlar. Düzenli olarak yapılan okumanın ders başarısına etkisi yadsınamaz. Bu
bağlamda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerine teşekkürü borç biliriz. Daha fazla yüreğe dokunmanız dileğiyle,
çalışmalarınızda başarılar dileriz. Burada uzattığınız yardım elinin muhatabı olan öğrencilerimizin sizlere
gönderdikleri mesajları paylaşmayı anlamlı buluyoruz.
Hasan DURMUŞ
(Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü)
İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. Bana yeni arkadaşlar edinme imkanı sunan, okulumuza kitap gönderen
herkese teşekkür ederim.
Muhammet KOÇ
Ben köyden taşımalı olarak okula geliyorum. Her zaman kitap bulamıyordum. Ancak kütüphanemiz
sayesinde düzenli olarak okumaya başladım. Sizlere minnettarım.
Ali ALÜSTE
Kitap okumaya başladığımdan ve kütüphaneye düzenli olarak geldiğimden beri daha iyi dinlediğimi fark
ettim. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Sıla CAN
Kitapların olduğu bir dünya daha iyi bir dünyadır. Kütüphanemiz açıldığı için çok sevinçliyim.
Mehmet SEVEN
Siz okulumuza gelmeden önce az kitabım vardı. Artık daha çok kitabım var. Buraya gelip bize kitap getiren
abla ve abilerimizi çok sevdim. Onlara okuyacağıma dair söz verdim ve sözümü tutuyorum.
Yaşar TEKER
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“Okumak özgürlüğe uçmaktır.” Ankara Üniversitesi’nin melekleri okulumuza uğradığından bu yana
kendimi daha özgür hissediyorum. İyi ki okulumuza uğradınız.
Dilara YÜKSEL

Aynı zamanda Samsun'dan bizimle birlikte Ankara'ya gelen değerli öğretmenimiz Eda Kartal ve sevgili
öğrencilerimiz Ebru Yıldırım ve Şevval Yiğit okullarına kurduğumuz kütüphane ve Ankara'da bizimle birlikte
geçirdikleri gün hakkında birer yazı yazdılar. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve kütüphaneyi en
verimli şekilde kullanmalarını diliyoruz.

Ben Samsun Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda bir öğretmenim. Bir gün müdürümüz Ankara
Üniversitesi öğrencilerinin okulumuza kütüphane kuracaklarını söyledi. Okulumuzun kütüphaneye ihtiyacı
olduğunu bildiğimiz için bu durumu öğretmen ve öğrenciler olarak memnuniyetle karşıladık. Üniversite
öğrencileri, okulumuzun kütüphanesini kurmak için çok büyük emek harcadılar; öğrencilerimizle hoşça vakit
geçirdiler ve öğrencilerimizin hayatında olumlu bir etki yarattılar. Eline hiç kitap almayan öğrencilerimizde bile
kitap sevgisi oluşmaya başladı. Okula karşı hiç ilgisi olmayan öğrencilerimiz dahi üniversiteli olma hayali kurmaya
başladılar. Üniversite öğrencileri ve çocuklarımız arasında o kadar güzel bir bağ oluştu ki çocuklarımıza
ağabeylerinden ve ablalarından ayrılmak çok zor geldi.
Ben ve iki öğrencim de proje kapsamında Ankara‘da bir gün mükemmel şekilde ağırlandık. Ankara’da Mehmet
Akif Ersoy Müze Evi, Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi, ODTÜ Kütüphanesi gibi önemli yerleri ziyaret
ettik. Anıtkabir’de Atamızı ziyaret ettik ve duygulandık. Bu ziyaret bize eşsiz bir deneyim katmış oldu.
Eğitimin kalitesini arttırmak için mücadele vermiş olan Juley Ferry: ”Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun
bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz.” demiş. Bütün bu katkılarından dolayı başta Prof. Dr. Oya Gürdal
Tamdoğan olmak üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
akademik personeline ve öğrencilerine teşekkürü bir borç biliriz.
Eda KARTAL
(Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu İngilizce Öğretmeni)
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Kalbi güzel insanlardan oluşan Bilgi Topluluğu'nun okulumuza kurduğu kütüphane bizler için yapılabilecek
en güzel şeylerden biriydi. Okulumuzda kütüphane yoktu ve bu bizim için büyük bir eksiklik, büyük bir kayıptı.
Kurulan kütüphane kitap okumayı sevenler için bir fırsat, kitap okumayanlar için ise teşvik edici bir yuva oldu bizim
için.
Kütüphanenin açılışından sonra beraber Ankara'ya geldik. Daha önce Ankara'ya gitmemiş birisi olarak
Ankara'yı gerçekten çok beğendim. Çok kısa sürede dolu dolu geçen saatlerimiz oldu. Tarif edilemeyecek kadar
güzel şeyler hissettik. Tüm bunlarda emeği geçen, güler yüzleriyle kalplerimizi ısıtan, enerjileriyle bizleri mutlu
eden, kütüphanemiz için gece gündüz çalışan Bilgi Topluluğu hayran kalınabilecek bir ekip. Her zaman böyle bir
grupta yer almak istemişimdir. Herkesin yapamayacağı bir şekilde, gönüllü olarak katılıp insanların yüzünü
güldürmek, onların mutluluğunu paylaşmak kadar güzeli var mı?
Emeği geçen herkese, her şey için kocaman teşekkürler ederiz.
Ebru YILDIRIM

Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Sizler çok büyük bir işe imza attınız. Aç olan ruhumuzu kitaplarla
besleyeceğimizi düşünerek okulumuza güzel bir kütüphane kurup bizleri yani öğrencileri daha çok kitap okumaya
teşvik ettiniz. Başarılı öğrencileri geziye götürerek diğer öğrencileri de çalışmaya yönlendirdiniz. Bu ince fikri
düşünmeniz bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Gezide görmediğim yerleri göstererek, tanımadığım insanları
tanıtarak bana çok şey kattınız. Bu gezi bana ilerdeki hedefimin değişmesi ve düşüncelerimin gelişmesine yol açtı.
Ben de ilerde sizin gibi olup böyle projeler yapmak ve bu proje sayesinde öğrencilerin benim gibi hedeflerinin
yükselmesini tabii ki sizin gibi insanlarla tanışmalarını isterim. Sözlerimi bitirirken sizlere bir kez daha teşekkür
ediyorum. Siz bu proje ile yalnız bizim değil binlerce öğrencinin kalbini kazandınız ve kazanmaya da devam
edeceksiniz.
Şevval YİĞİT
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Tanıtım Yazıları
Kitap Tanıtımı (Nurcan KOCABAŞ)
EKMEK, SU, KİTAP VE KÜTÜPHANE
Erol Yılmaz’ın kitabın ve kütüphanenin önemini vurgulayan
denemesi Mart 2016’da 1. baskısıyla okuyucularıyla buluştu. Okuma
alışkanlığının olmamasını, insanların temel ihtiyacı olmasına rağmen
kitaba ve kütüphaneye yeterli önemi vermemesini ele aldığı denemede
önemli değerleri vurgulayarak farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Yazar
denemesi hakkında şu bilgileri vererek okuyucularına denemesi
hakkında fikir vermiştir.
“Okuma alışkanlığı, en büyük eksiklerimizden biri. Türk insanının
okumayla arası iyi değil. Ülkemiz insanı kitap, gazete, dergi vs. bilgi ve
kültür taşıyıcısı entelektüel ürünlere yaşamında gereği kadar yer
vermiyor. Birçok şeye yer veren milletimizin yaşamında; okumaya,
kitaba, bilgiye yer yok. Oysa modern, gelişmiş vs. sıfatlarla anarak
peşinden koştuğumuz dünyada bambaşka bir tablo var bu bağlamda.
Kütüphanecilik biliminin teorisyenlerinden Jesse Shera,
bireylerin geleneksel ihtiyaçları olarak bilinen “hava”, “su”, “yiyecek” ve
“barınma”nın yanına, beşinci olarak “bilgi”yi, hem de kırk yıl önce
eklemişken, bugün bile bu noktada durumumuz iç açıcı değil.
Ne kadim bilgi kaynağı kitapla ilişkilerimiz bağlamında, ne de
bilgi kaynaklarının hizmete sunulduğu kütüphanelere değer verme noktasında yüksek sesle olumlu ifadeler dile
getirebiliyoruz.
Yıllık olarak yayımlanan kitap sayılarından okuma alışkanlığı oranlarına, okul kütüphanelerinden halk
kütüphanelerine kadar geniş bir yelpazede küçük bir karşılaştırma yapmak, bu konularda gelişmiş ülkelerle
aramızdaki farkın ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor.
Kısacası, Shera’nın beşinci sırada temel gereksinim olarak saydığı “bilgi”nin hatırı sayılmadığı gibi; kitap ve
kütüphane de, ekmek ve su gibi aziz bulunmuyor ülkemizde.”

KAYNAKÇA:

1000kitap. Ekmek Su Kitap ve Kütüphane. (2016). 26.11.2016 tarihinde http://1000kitap.com/kitap/ekmek-su-kitap-vekutuphane--59612 adresinden erişilmiştir.
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Bilgi Erişim Sistemi Tanıtımı

Open Culture (Nurhan KURTOĞLU)

Zamanımızı verimli bir şekilde kullanmak için Web’de güvenli ve eğlenceli bir ortamda öğretici içerik sunan
açık erişimli bir bilgi erişim sistemidir. Siteye girdiğimizde bizleri sesli kitaplar, online kurslar, sertifika kursları,
filmler, çok çeşitli dil kursları, ders kitapları ve e-kitaplar karşılamaktadır. Sesli kitaplar içerisinde bulunan 900 adet
ücretsiz sesli kitabı müzik çalarınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Standford, Yale, MIT, Hardvard, Berkeley,
Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından hazırlanan ücretsiz çevrimiçi kurslar bulunmaktadır. Bu
kurslar içerisindeki sesli ve video derslerini (çoğunlukla İTunes, YouTube veya üniversite web sitelerinden)
doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 1150 adet film kapasitesi ile ücretsiz bir şekilde film izleyebilir, zamanınızı
eğlenceli hale getirebilirsiniz. İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Rusça ve daha fazla dili ücretsiz ders alarak
öğrenebilir kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca içerisinde Akademisyenler tarafından hazırlanan 200 adet ücretsiz
ders kitabı, iPad, Kindle ve diğer cihazlar için 800 adet ücretsiz e-kitap bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:

Openculture.2.12.2016 tarihinde http://www.openculture.com/ adresinden erişilmiştir.
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LÖSEV (Ertuğrul ARSLAN)
1998 yılında Dr. Üstün EZER tarafından kurulmuş olan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı)
lösemili çocuklara yardımda bulunan ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir vakıftır. Vakıf, bünyesinde tedavi
gören çocukların kolej seviyesinde eğitim alabilmeleri için Türkiye’nin ilk Lösemili çocuklar anaokulu ve ilkokulunu
açarak alanında bir ilke öncülük etmiştir. (LÖSEV Nedir…, 2013)
LÖSEV’in Kuruluş Amacı Nedir?
LÖSEV vakfının amacı vakfın kendi anlatımı ile aşağıdaki gibidir;
“LÖSEV’i kurmaktaki amacımız; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak
üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yan ısıra, kalıtsal ve edinsel
kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve
işletmektir. Türkiye’de her yıl 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum
bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya
kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanı
sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma
aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.”(LÖSEV hangi…, 2014)
LÖSEV’e gönüllü üye olarak:
– LÖSEV’in tanıtımına destek verebilir, broşürlerini dağıtabilir, afişlerini çevrenize asabilir,
– Yaşadığınız ilde LÖSEV’in çalışmalarına destek verecek gönüllü temsilci olabilir,
– LÖSEV Ispanak ürünlerinin satışını yaparak çocukların tedavilerine kaynak yaratabilir,
– Çalıştığınız kurumun LÖSEV temsilcisi olabilir,
– Okuduğunuz ilköğretim okulunu ya da liseyi kardeş okul yapabilir,
– Üniversitenizin LÖSEV’le ilgili çalışmalarında görev alabilir,
– Lösemili Çocuklar Okulu’nda gönüllü öğretmen olarak destek verebilir,
– Tercümanlık desteği sağlayabilir, çocuklara gönderilen yardım kolilerini hazırlayabilir,
– Satış ve tanıtım stantlarında görev alabilir,
– Dergi, broşür, vb. dokümanları paketleyip, etiketleyebilir,
– 1. ve 2. el eşya bağışında bulunabilir,
– LÖSEV’in gerçekleştirdiği organizasyonlara destek verebilir,
– Araç-ulaşım-nakliye desteği sağlayabilirsiniz. (LÖSEV’e gönüllü…, 2012)
KAYNAKÇA:

LÖSEV hangi amaçla kurulmuştur. 26 Haziran 2016 tarihinde http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/LÖSEV-hangi-amaclakurulmustur.html adresinden erişildi.

LÖSEV Nedir? LÖSEV Ne Demektir? Anlamı ve Kuruluş Amacı. 26 Haziran 2016 tarihinde
http://www.nenedirvikipedi.com/saglik/LÖSEV-nedir-LÖSEV-ne-demektir-anlami-ve-kurulus-amaci-668.html adresinden erişildi.

LÖSEV’e Gönüllü Üye Nasıl Olunur?. 26 Haziran 2016 tarihinde http://www.nasilolunur.net/LÖSEVe-gonullu-uye-nasilolunur.html adresinden erişildi.
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Tiyatro Tanıtımı
Grönholm Metodu (Ayşe Nur BAYRAM)
Yönetmen: Sinan Pekinton.
Oyuncular: Ünsal Coşar, Cüneyt Mete, Nur Yazar ve Deniz Gökçe
Yersel.
Oyun İspanyol yazar Jordi Galceran tarafından kaleme alınmıştır.
Oyunun konusu: Büyük bir şirkete üst düzey bir yönetici işe alınacak
ve bunun için de üst düzey bir eleme yapılmalı mantığı ile yola çıkılmış
bir iş görüşmesidir.
Bir akşamüstü, şık bir plaza, büyük bir şirketin satış müdürlüğünün
son etabı… Acımasız iş dünyasının yeniden tanımladığı ‘profesyonellik’
ve ‘fedakârlık’ kavramlarını sorgularken insanların zaaflarının bu mücadeledeki yeri kara bir komedi içinde
sunuluyor.
Oyunda olayların akışını ve sonunu tahmin etmek gerçekten zordu. İzleyiciyi sürekli merakta tutup, her an
şüphe içerisinde bırakan hatta zaman zaman paranoyak hale getiren ve finalde de ters köşeye yatıran oyun
oldukça sürükleyiciydi. Oyuncuların performansı, ışık, dekor ve kostüm açısından da oldukça başarılı bir oyundu.
Bilgi Topluluğu olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Şinasi Sahnesi’nde sahnelenen oyunu topluluk
danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan, eşi, topluluğumuzun eski başkanlarından olan Sevgili Can
Çelik ve topluluk üyelerimizin katılımıyla keyifle izledik. İzlediğimiz bu oyunu herkese tavsiye ediyoruz. İyi seyirler…

KAYNAKÇA:

Çetin, H.P. (2014, 14 Ekim). The white tree: Grönholm metodu. 7 Kasım 2016 tarihinde
http://www.thewhitetree.org/tiyatro/gronholm-metodu adresinden erişildi.

Devlet Tiyatroları: Grönholm metodu. 7 Kasım 2016 tarihinde
http://devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-gronholm-metodu.html adresinden erişildi.
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Bunları Biliyor Muydunuz?(Ömer SEÇGİN-Enes TOPRAK)
1. Ernest Vincent’ın 1939 yılında yazdığı “Gadsby” isimli roman tam 50.110 kelime içeriyor. Buraya kadar her
şey normal görünüyor. Ancak romanın ilginç yanı 50.110 kelimenin hiçbirinde ‘e’ harfinin bulunmaması
(Saçkan, 2013).

2. Romantik akımın kurucusu Victor Hugo’nun en etkileyici romanlarından “Sefiller” (LesMiserables) eserini
okursanız çok uzun bir cümle ile karşılaşacaksınız. Bu cümlenin içinde tam 823 kelime var! Cümle kitabın 3.
Bölümünde yer alıyor ve tam tamına 3 sayfa sürüyor. İlgili cümlenin, Fransız Edebiyatının en uzun cümlesi
olduğu kabul ediliyor (Saçkan, 2013).

3. Daha önce “Tren Kütüphane”yi hizmete sunan Çankırı Belediyesi bu kez bir Airbus A300 tipi uçağı
kütüphaneye çevirdi (Bilgihanem, 2016).
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4. Sabah uyanırken zorlanmak, aslında tamamen uyku ihtiyacınızdan dolayı değildir. Nedeni, uyandıktan
sonra yapmanız gereken sorumlulukların zor gelmesidir. İşte bu nedenle tatil günlerinde daha rahat
uyanırsınız. (Bunları Bilsen İyi Olur, 2016)

5. Ptt kargo ile kitap gönderdiğiniz zaman; ‘içinde kitap var indirimli göndermek istiyorum’ derseniz
kargonuzu tam % 50 indirimli olarak gönderebilirsiniz. (Instagram, 2016)

6. Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehri Artvin’dir. Kadın cinayetlerinin olmadığı, en az dava açılan ve
cezaevleri boş denecek oranda olan tek ildir; Artvin. (Instagram)

Fotoğraf: Artvin, Borçka, Kara Göl

KAYNAKÇA:








Bilgihanem. (2016, 18 Ekim). Daha önce “Tren Kütüphane”yi hizmete sunan Çankırı Belediyesi bu kez bir Airbus A300 tipi uçağı
kütüphaneye çevirdi (Bilgihanem, 2016). [Tweet]. 27 Ekim 2016 tarihinde
https://twitter.com/Bilgihanem/status/788290176611123200 adresinden erişildi.
Bunları Bilsen İyi Olur. (2016, 8 Kasım) Sabah uyanırken zorlanmak, aslında tamamen uyku ihtiyacınızdan dolayı değildir. Nedeni,
uyandıktan sonra yapmanız gereken sorumlulukların zor gelmesidir. İşte bu nedenle tatil günlerinde daha rahat uyanırsınız.
*Facebook durum güncellemesi+. 10 Ekim 2016 tarihinde
https://www.facebook.com/bunlaribilseniyiolur/photos/a.609690482394486.1073741828.609347885762079/146960372973648
6/?type=3&theater adresinden erişildi.
Instagram. (2016, 1Kasım). 11 Kasım 2016 tarihinde https://www.instagram.com/p/BMRZi6KhU5H/ adresinden erişilmiştir.
Instagram. 11 Kasım 2016 tarihinde https://www.instagram.com/p/BM7TW7bA_cOdC2asw9N-mLepfR-iPB79kzSPcY0/
adresinden erişilmiştir.
Saçkan, B. (2013). Ünlü Kitaplar Hakkındaki İlginç Gerçekler. 27 Ekim 2016 tarihinde http://www.eskimeyenkitaplar.com/unlukitaplar-hakkinda-ilginc-gercekler/ adresinden erişildi.
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Edebiyat Kürsüsü
Şiir, ben ve diğerleri (Fatmanur KARAOĞLAN)
Elinize aldığınız, içinde şiiri bulunduran (herhangi) bir cisim, içinizden bir şeyleri hareket ettirmiyor,
yüreğinizi canlı kanlı bir nefes gibi elleri arasına almıyorsa çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz demektir. Okuduğum
bir mısra sonrası derin bir iç çekmiyorum, çekemiyorum diyorsanız “aman sen de ne anlıyorsun bunlarda?” gibi
cümlelerin sahibiyseniz; üzgünüm hayattan uzaklaşmak ve nefes almanın gerçek tadına varmak istediğiniz
zamanlarda dört harften ve tek kelimeden oluşan kaçış yolunuz olan “şiir” den mahrum kaldığınızı bilmeniz
gerekir.
O dört harfin içine umut da sığar umutsuzluk da, nefret de sığar aşk da, mutluluk da, acı da...
Yanımdan hiç ayırmadığım şiir kitabımla beni gören arkadaşlarımın verdiği “Ya yine mi bu kitaplar?”, “Ne
anlıyorsun bunlardan?” “Bence çok sıkıcı” gibi tepkilerle, şiirlerle aramı bozmaya çalışsalar da biz çok iyi
anlaşıyoruz onlarla. Kendimi sorguladığım bu ve bu gibi zamanlarda sorunun bende mi yoksa çoğunluğu oluşturan
şiir sevmeyenlerde mi olduğunun kararını veremiyorum bir türlü. Ama onlarla aranızda görünmeyen fakat her
şeyinizle hissettiğiniz o bağı yakalayabilirseniz işte o zaman farklı olan siz olursunuz ya da henüz o bağı
yakalamayanlar farklı kalır bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var; nasıl ki başucu kitabınız var ise başucu şiirleriniz
de olsun. Kaçışlarınızı, umutlarınızı, hayallerinizi, geçmişinizi, geleceğinizi barındıran...
Şairler ve şiirler değil midir içinde yanan ateşle şehirleri aydınlatan? Bizim papatya sapımız da bu olsun
bundan böyle (Tuzak, 2015, s.19).

KAYNAKÇA:

Tuzak, C. (2015). Dünyanın sen hali. Kafka Okur, 19 (5).
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Bizlerin Sesi(Mert AYDIN)

Toplulukla 1. sınıfta tanıştım. İlk zamanlardan itibaren topluluktaki
dayanışma ve arkadaşlık beni çok etkilemeye başladı. Yapacağımız işlerin bu
kadar disiplinli gerçekleşmesi de beni en çok etkileyen unsurlardandı. Çünkü
daha önce hiç bu denli bir disiplinle ve emekle yürütülen bir işte görev
almamıştım. Bu yüzden de bu topluluğun bana kattığı en önemli değerlerden biri
bu diyebilirim. Bir arada iş yapmanın inceliklerini tecrübeli arkadaşlarım
sayesinde yabancılık çekmeden öğrendim. Bana kattıklarından dolayı tüm
topluluk arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Bilgi Topluluğu’nun katkılarından
bir diğeri ise bir işi karşılıksız ve tüm isteğimizle nasıl yapabileceğimizi
öğrenmemdir. Bütün bir yıl boyunca hiç tanımadığımız, görmediğimiz o minik
yürekler için kitap topladık, gece gündüz demeden çalıştık. Daha o zaman bile
tam olarak anlayamıyor insan ne kadar güzel bir görev içinde olduğunu. Ta ki
Samsun'a gidip o kitapları taşımaya başlayıp, kütüphaneyi gören öğrencilerin
gözlerindeki ışığı hissedene kadar. O zaman anladım bu özel desteğin sadece
gönüllülük esasına dayanarak verilebileceğini. Bana ve inanıyorum ki tüm topluluk arkadaşlarıma bu değerleri
kazandıran, bildiklerini bize her koşulda aktaran ve bize her zaman her konuda destek veren danışmanımız
Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan hocamıza kendi adıma ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.
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Kitap Destek Devam Ediyor!
Kitap Destek 7 Yaşında
Bu sene de köy okulları için düzenlediğimiz KİTAP DESTEK! Kampanyamız devam ediyor. Her yıl kütüphanesi
olmayan ve kitaplara ihtiyacı olan bir köy okulu belirleyerek, öğrencilere uygun kitaplar topluyoruz. Topladığımız
kitapları ayıklıyor ve öğrencilere uygun olanları sınıflandırıp kolilerimizi hazırlıyoruz.
Bu sene planımız; Mayıs ayı içerisinde Bartın Abdipaşa İlkokulu’na kütüphane kurmak. Topluluk danışmanımız
önderliğinde öğrencilerle bir araya gelerek kitap ve kütüphane kullanımını anlatacak bilgiler veriyoruz. Böylece
birçok çocuğa umut vermiş oluyoruz. Onların mutluluğunu gördüğümüz an amacımıza ulaşmış oluyoruz. 6 yıldır
yüzlerce çocuğa dünyaları götürüyoruz, siz de onlara dünyaları göndermek istemez misiniz?
Bir kitap değişen bir hayat, açılan yeni bir ufuk, aydınlık bir gelecek demek.
Gelin küçük dünyalarını kitap bağışlarınızla aydınlatalım. Kitap bağışlarınızı bekliyoruz.

50

Sayı: 12

Kasım-Aralık 2016

Bölümümüzde Neler Oluyor?

Bölümümüz tüm canlılığı ve enerjisiyle 2016-2017 Akademik Yılına başladı. Prof. Dr. Sayın Fatoş Subaşıoğlu
hocamız bölüm başkanlığını Prof. Dr. Sayın Sacit Arslantekin hocamıza devretmiştir. Sayın Demet Işık hocamız ise
verdiği aradan sonra görevine dönmüştür. Rektörlüğümüzün desteği ile 27 yeni bilgisayar, bilgisayar masası ve
sandalyesiyle bilgisayar laboratuvarımız yenilenmiştir. Tüm hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza 2016-2017
Akademik Yılında başarılar dileriz.
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Bilgi Topluluğu’nda Neler Oluyor? (Esra KARAKUŞ- İsmihan DALEĞMEZ)
2016-2017 Akademik Yılı’nda Bilgi Topluluğu’nun ilk toplantısını Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan
hocamız ve üyelerimizin katılımıyla 11 Ekim 2016 Salı günü bölümümüzde gerçekleştirdik.

İlk Toplantıda Neler Oldu?
İlk olarak Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan hocamız topluluğumuzun amacını, hedeflerini ve
kapsamını içeren bir konuşma yaptı. Danışmanımızın konuşmasından sonra topluluğumuza yeni katılan
üyelerimizle tanıştık. Bilgi Topluluğu ailemize yeni üyelerin katılımının sevincini yaşarken bu dönem içinde
topluluğumuzdan ayrılacak olan üyelerimizin üzüntüsünü yaşıyorduk. Topluluktan ayrılacak olan üyelerimiz bu
toplantımıza eşlik ederek topluluk hakkında duygu ve düşüncelerini belirttikten sonra bizlere yol gösterici görüş ve
önerilerde bulundular.
Daha sonra danışmanımız ve eski başkanımızın önerileriyle başkanlık değişimi yapıldı ve topluluk
üyelerimizin seçimleriyle yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
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Yemek Bahane Sohbet Şahane
15 Ekim 2016 tarihinde Bilgi Topluluğu olarak Sayın Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan hocamızın da
katılımıyla Hamamönü Nar-ı Keyf Cafe’ de topluluk üyelerinin kaynaştığı güzel ve eğlenceli bir akşam yemeği yedik.

10 Kasım ATA’ya Ziyaret
Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan hocamızın önderliğinde topluluk üyelerimizle birlikte Anıtkabir’e
giderek Atamızı ziyaret ettik.
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Huzurevi Ziyareti
12 Kasım 2016 tarihinde Bilgi Topluluğu ailesi olarak Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ziyaret ettik. Bize bu ziyaretimizde Nokta grubundan Gökhan Sobay ve Berkay Yücebaş arkadaşlarımız
şarkı ve türküleriyle bize eşlik ettiler.
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Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmenimiz Namık
Kemal Çağdaş ile okumak ve kitaplar üzerine güzel bir söyleşi
gerçekleştirdik bize değerli vaktini ayırdığı için Kemal
öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz.
-Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
İlk ve orta okulu Hakkari’ de okuduktan sonra Sivas’ da
Sivas Erkek Öğretmen Okulu’nda okudum. 30 sene öğretmenlik
yaptıktan sonra emekli oldum. Eşim vefat edince buraya
yerleştim.
-Okumakla ve kitaplarla aranız nasıl?
Okuma sevgisini ortaokuldaki edebiyat öğretmenim
sayesinde kazandım. O günden beri kitap okumayı hiç
bırakmadım. Dünya klasiklerinin hemen hemen hepsini okudum.
Son zamanlarda da tarihi romanlara merak saldım. Mümkün
olduğu kadar tarihle ve siyasetle ilgili kitapları okuyorum bunun
yanında polisiye türünü de severek okuyorum.
-Buradaki kütüphane hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kütüphanemizdeki kitapların hepsi çok değerli
kitaplardır. Kütüphanedeki kitapların büyük bir kısmını okudum
diyebilirim. Şimdi de ya arkadaşlarımın getirdiği kitapları ya da
kendi aldığım kitapları okuyorum.
-Bizlere İletmek İstediğiniz tavsiyeler nelerdir?
Benim özellikle değinmek istediğim şudur yurdumuzda
özellikle bayanların okuması belirli bir yere gelmesi ve
istihdamda %50’nin üstünde yer tutması benim en büyük
temennim. Okumaktan zarar gelmez, okuyun, her şeyi okuyun
yeter ki okuyun…

Gerçekleştireceğimiz yeni etkinliklerden de Bilgi Topluluğu olarak sizleri haberdar edeceğiz. Takipte kalın!
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Bilgi Topluluğu Hakkında
“DTCF Bilgi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde, öğrenci-öğrenci,
öğrenci-öğretim üyesi arasındaki bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı fakülte içi veya
dışındaki birey ya da kuruluşlar ile etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla
söyleşi, panel, konferans vb. toplantıları düzenlemek, film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri
yürütmek, kampanyalara (kitap, okuma v.b) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet
gösteren bir topluluktur.”
İLETİŞİM
Web Site:
http://bilgitoplulugu.humanity.ankara.edu.tr/
E-Posta:
audtcfbilgitoplulugu@gmail.com
Adres:
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Sıhhiye, 06100 Ankara, Türkiye
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