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ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj
TKD olarak, ABD'de yaşanan terör
eylemini ALA, Amerikan Bilgi-Belge
Merkezi, Amerikan Elçiliği'ne birer
yazı göndererek olaydan duyduğumuz
üzüntü ve meslektaşlarımız için neler
yapabileceğimiz dile getirilmiştir. Her
üç merkezden de söz konusu girişimden dolayı çok olumlu yanıtlar alınmıştır. ALA'a göndermiş olduğumuz taziyeye ALA başkanı tarafından verilen
yanıtta, saldırıda 80 özel kütüphane ve
Pentagon'da yer alan askeri kütüphanenin yok edildiği, ayrıca teröristlerin
kütüphanelerde sunulan ücretsiz Internet olanaklarından yararlandıkları belirtilmiştir. Bunun üzerine TKD Yönetim Kurulu'nca, yok olan kütüphanelerin yeniden inşası için, özellikle New
York yöresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızın yararlanmasına sunmak
üzere derneğin basılı ve elektronik ortamdaki yayınları ile destek verme karan alınmıştır. İnsanlık adına işlenen bu
tür dehşet verici suçların yinelenmemesini, yüreklerde kötülük değil sevgi
hissinin yaşamasını ve yaşatılmasını diliyoruz.

Atama
A.Ü. DTCF Kütüphanesi'nde şef olarak çalışmakta olan Mustafa Bayter,

A.Ü. Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi
Şefliğine atanmıştır. Meslektaşımıza
yeni görevinde başarılar dileriz.

L ANKOS Eğitim Toplantısı
I. ANKOS Eğitim Toplantısı 1 3 - 1 4
Eylül 2001 tarihleri arasında Sabancı
Üniversitesi'nde yapıldı. ANKOS
(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri
Konsorsiyumu) ilk eğitim toplantısını
47 kurumdan 74 temsilcinin katılımıyla
gerçekleştirmiştir.
ANKOS, üniversite ve araştırma
kurumlarının elektronik dergi ve veritabanlannın satın alımını ortaklaşa yapmak, ülkemizde erişilebilen bilimsel
bilgi hacmini arttırmak ve bilgiye erişimi daha ekonomik hale getirmek amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Şu anda 10 adet büyük veritabanına üye
olup, kullanıcılarına 8000 adet elektronik dergiye tam metin olarak sınırsız
erişim olanağı sağlamaktadır.
Kendisini açık bir konsorsiyum olarak tanımlayan ANKOS, ülkemizde
tüm üniversite ve araştırma kütüphanelerine hizmet vermektedir. Üniversite
ve araştırma kütüphaneleri, ULAKBİM ve Milli Kütüphane'nin katıldığı
iki günlük toplantıda, temel ve sosyal
bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki 23 veritabanının tanıtımı yapıldı ve
tartışıldı. Ayrıca, varolan konsorsiyuma
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yeni katılım ve konsorsiyumla ilgili konular ele alındı. 2001 yılının ilk 6 ayının
istatistiklerinde üniversitelerin elektronik dergi kullanımlarında çok büyük
artış olduğu görülmüştür. II. Uluslararası ANKOS toplantısı Mayıs 2002'de
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yapılacaktır.
Ankos'un
internet
adresi:
http: //www. ankosnet. org

Dünya Merkez Bankaları Kütüphanecileri Toplantısı
ABD'nin Boston kentinde yapılan IFLA Genel Kurulu'na katılan merkez
bankalarında çalışan kütüphaneciler
için IMF ve Dünya Bankası tarafından
ortak bir toplantı düzenlenmiştir. 27-30
Ağustos 2001 tarihleri arasında Washington D.C. de düzenlenen ve başlığı
"IMF-World Bank Workshop for Central Bank Librarians: Central Bank and
Financial Agency, Information Services for the 21. Century" olarak belirlenen toplantıya, IFLA Genel Kurulu'na katılan 34 merkez bankası kütüphanecisinin yanı sıra IMF ve Dünya
Bankası bünyesinde çalışan kütüphanecilerle birlikte toplam 50 kadar kütüphaneci katılmıştır. Toplantıda ülkemizi
Merkez Bankası Kütüphanesi okuyucu
hizmetleri biriminde görev yapan meslektaşımız Nesrin İnce temsil etmiştir.

G7 Protestosu
Temmuz ayında İtalya'nın Cenova kentinde yapılan Dünya Sanayileşmiş Ül-

keler (G7) toplantısında polisin göstericilere karşı takındığı sert tavır sonucu 1
göstericinin ölümüyle sonuçlanan
olaylara, Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) tepki gösterdi. Dernek çatısı
altında oluşturulan bir çalışma grubu
tarafından kaleme alınan ve "Açık
Mektup" başlığıyla meslek örgütlerine
gönderilen yazıda özetle "kütüphanecilik kesiminin bütün çalışanları olarak
şiddetin protesto edildiği, herkesin demokratik ölçütler içinde gösteri yapma
hakkının olduğu ve küreselleşmenin
yarattığı olumsuzluklardan dolayı G7
grubu, Dünya Ticaret Örgütü (WT0),
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası uygulamalarının da dünya
ülkeleri arasındaki dengeyi bozduğu"
vurgulanmıştır. Mektubun imzalanarak
desteklenmesi de istenmiş ve IFLA'ya
bağlı olarak çalışan "Bilgiye Özgür
Erişim ve İfade Özgürlüğü Komitesi"
(FAIFE) nin tartışma listesi kanalıyla
kütüphanecilere yayılmıştır. Ayrıntılı
bilgi için faife-l@faife.dk adresine yazılabilir.

TKD'den Araştırmaya Destek
TKD, kütüphanecilik, arşiv ve enformasyon konusunda doktora yapan ve
tez aşamasına gelmiş, danışmanı tarafından gereksinimi onaylanmış belgeyle derneğe başvurusunu yapan dernek
üyesi meslektaşlarımızın her birine 100
Dolar ile destek vermiştir.
TKD, Ağustos ayında ABD'de düzenlenen 67. IFLA Genel Konferansı'nda poster sunan dernek üyesi iki
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meslektaşımıza 150 Dolar ile destek
sağlamıştır.
TKD, "Anadolu Antik Kentlerinde
Kütüphaneler ve Arşivler Projes"nin
bu yılkı çalışmalarına, proje ekibinin
yol giderlerini karşılamak üzere 225
milyon Lira ile, katkıda bulunmuştur.

Türk Kütüphaneciliği Dergisi Veritabanı
Türk Kütüphaneciliği dergisinin 19932000 yılları arasını içeren sayılarındaki
makalelere tam metin erişimi, tarama
olanakları ile sunan veritabanı geliştirilmiş ve www.kutuphaneci.org.tr adresinde kullanıma sunulmuştur. 2002
yılı başında da 1952-1992 yılları arasında dergide yayınlanan makalelerin sayısal (digital) depolama çalışmasının
tamamlanması ve bibliyografik tarama
kolaylığının sunulması amaçlanmaktadır. Böylece diliyoruz ki, dergimiz,
2002'de 50 yaşın olgunluğu ve dinamizmi ile daha da güçlenmiş olarak
yayın hayatındaki yerini sürdürecektir.

Vefat
TBMM Kütüphanesi'nde çalışmakta
olan F. Nafiz Ertürk'ün annesi vefat etmiştir. Meslektaşımızın acısını paylaşır,
başsağlığı dileriz.

Web Tasarım Kursu
Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2. Yaz Teknoloji Kampı kapsamında yer alan web tasarımı kursu
TKD, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü ve
Atlantik Bilgisayar İletişim işbirliğiyle, eşzamanlı olarak, H.Ü. Edebiyat Fakültesi bilgisayar laboratuvarında
(Beytepe) uzaktan eğitim araçlarıyla
"yansıtılmış", Atlantik Bilgisayar İletişim eğitmenleri tarafından da desteklenmiştir. Toplam 5 gün süren eğitimde, öğleden önceki bölümde uydudan
dersler takip edilmiş, öğleden sonraki
bölümde ise uygulama yapılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara Atlantik Bilgisayar ve Medyasoft tarafından birer
sertifika verilmiştir."

