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Merhabalar,

Üniversitemizin Genel Sekreterliği makamına atanmış olan Doç. Dr.

Ekrem Tak Hocamız, Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı görevini bana

tevdi ettiğinde büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Zira genç

arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar beni her zaman

heyecanlandırmıştır. Ekrem Hocamızın önderliğinde olduğu gibi,

bundan sonra da Medeniyet Bilgi Topluluğumuzla birlikte çok güzel

işlere imza atacağımıza inancım tamdır. 

Yapacağımız etkinliklerle öğrencilerimizin bilgi ve belge yönetimi

alanının her yönüyle ilgili eğitimlerine katkı sağlayacağımızı

düşünüyorum. Ayrıca bu çalışmalar; öğrencilerimizin karar verebilme,

zamanı yönetebilme, organizasyon yapabilme, iletişim kurabilme,

sosyal ağ oluşturabilme gibi becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini

mesleğe hazırlamada tam donanımlı hale getirebilmelerine yardımcı

olacaktır.

Bildiğiniz gibi 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde baş gösteren

Covid19 virüsü hızla tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü

tarafından pandemi ilan edilmişti. Ülkemizde de ilk vakanın 11 Mart

2020 tarihinde görülmesinin ardından bir dizi önlemler alınmaya

başlanmış ve 16 Mart 2020 tarihi itibariyle de tüm eğitim-öğretim

kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri durdurularak bahar dönemi

uzaktan eğitime geçilerek tamamlanmıştır.

DANIŞMAN HOCAMIZDAN...



Kuşkusuz her bakımdan hepimiz için zorlu olan pandemi sürecinde

yaşadığımız en büyük sıkıntı, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin

staj yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimali olmuştur. Bütün bilgi

kurumlarının kapalı olduğu bir dönemde öğrencilerimizin bir kısmı (37

öğrenci) yüz yüze staj yapabilme imkânını bulabilmiş ve diğer

öğrencilerimiz (61 öğrenci) için mesleki kuruluşlarımız olan Üniversite

ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ve Türk

Kütüphaneciler Derneği (TKD) ile iş birliği yapılarak “Çevrimiçi Staj

Programı” gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze yapılan staj programlarında

olduğu gibi uygulamaya yönelik bir program olmaması dezavantaj gibi

görülse de, gerçekleştirilen Çevrimiçi Staj Programı’nın

öğrencilerimizin bu konudaki mağduriyetini gidermiş ve 21 oturumda

32 kütüphaneci ve arşiv uzmanı ile gerçekleştirilmiş olması

bakımından çok değerli bir girişim olduğu konusunda herkes hemfikir

olmuş ve ileriki yıllarda da tekrar edilmesi yönünde görüşler

bildirilmiştir. Topluluk Başkanımız Elif Cansu Boz katılmış olduğu bu

programla ilgili değerlendirmesini bu sayımızda sizlerle paylaşarak

staj sonrası kazanımlarını dile getirmiştir.

Bu yıl Bölümümüz adına ilklerle dolu bir yıl oldu. İlk mezunlarımızı

verdik ama yine pandemi nedeniyle hocalarımız ve öğrencilerimizle

birlikte mezuniyetin tadını çıkarabilmenin keyfini maalesef

yaşayamadık. Üniversitemizde 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan

mezuniyet fotoğraf ve video çekimine birkaç öğrencimiz katılarak

kendi aralarında bu mutluluğu kısmen de olsa yaşama şansını

yakalamış oldular. Bu vesile ile tüm mezunlarımıza bundan sonraki

yaşamlarında bol şanslar diliyorum, hepsinin yolu açık olsun…

Bölümümüz için bir başka ilk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Tezli

Yüksek Lisans Programımızın başlaması oldu. Bu program

çerçevesinde 15 yüksek lisans öğrencimizle lisansüstü eğitimlerimizi

yine çevrimiçi ortamda sürdürmekteyiz. Programımızda yer alan tüm

yüksek lisans öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz demek isterim.



Pandeminin sürmesi ve vaka sayılarında görülen artışlar nedeniyle

2020-2021 eğitim-öğretim güz döneminin de uzaktan eğitim şeklinde

sürdürülmesi kararlaştırılınca öğrencilerimizle yine sanal ortamlarda

buluşmaya başladık. Ancak bu yıl Bölümümüzde eğitime başlayacak

olan yeni öğrencilerimizle yüz yüze gelememiş olmak bizleri çok üzdü

ve onların Bölümümüzü tanımaları ve hocalarıyla tanışmaları için

“Çevrimiçi Oryantasyon Programı” düzenleyerek üzüntümüzü

hafifletmeye çalıştık. Beş gün süren oryantasyon programımızın birinci

sınıf öğrencilerimizin Bölüme uyum süreçlerini kolaylaştırdığını

umuyoruz. Yine aynı amaçla altı ayrı oturumda organize edilen

“Kahveni Al Gel” etkinliğimiz de keyifli sohbetlere sahne oldu. 

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla İMÜ BBY Bölümü ailesi olarak çok

güzel anılar biriktirdiğimize ve gelecekte de bu anılara yenilerinin

katılacağına inanıyorum. Başta Topluluğumuzun etkinliklerinin ve bu

Bülten’in hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen

öğrencilerimiz olmak üzere etkinliklerimize katılan bütün hocalarımıza

ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, gelecek etkinliklerimiz için katkı

ve desteklerini beklediğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak

istiyorum.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı

bir Yeni Yıl diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır



Meden�yet B�lg� Topluluğu’nun b�r üyes� olmak, Bülten�m�z�n 3.
sayısını hazırlama faal�yet�n�n �ç�nde yer almak ve bu heyecanı
yaşamak ben�m �ç�n büyük b�r gurur ve mutluluk kaynağı oldu.
Öncek� sayılarımızın yayınlanmasında emeğ� geçen
arkadaşlarıma teşekkürler�m� sunar ve onların başlattığı bu
sürec�n aksamadan başarılı b�r şek�lde devam etmes�n� temenn�
eder�m. Topluluk etk�nl�kler�m�z�n her aşamasında b�zlere
verd�ğ� desteğ�, Bülten�m�z�n hazırlanmasında da b�zlerden
es�rgemeyen Danışman Hocamız Dr. Öğr. Üyes� D�dar Bayır
başta olmak üzere b�zlere her zaman destek olan bütün değerl�
hocalarımıza, tüm arkadaşlarım adına teşekkürler�m� sunarım.
Bülten�m�ze gerek tasarım gerekse yazılarıyla destek veren ve
ben� de bu sürece dah�l eden El�f Cansu Boz arkadaşım başta
olmak üzere yazı, ş��r, k�tap öner�s�, ç�z�m vb. paylaşımlarıyla
bülten� zeng�nleşt�ren, f�k�r ve öner�ler�yle katkıda bulunan tüm
arkadaşlarıma teşekkür eder�m. Topluluğumuzun b�r nev�
hafızası mah�yet�nde olan Bülten�m�z�n bu sayısının hazırlık
aşamasında yer almaktan duyduğum key�f bültene fayda olarak
yansıdı �se ne mutlu bana.

EDİTÖRDEN...

Esen Yiğit





Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle fiziksel

ortamlarda staj yapabilme olanağı bulamayan İMÜ

BBYB öğrencilerinin mağduriyetini gidermek

amacıyla TKD ve ÜNAK iş birliği ile Zoom

platformu üzerinden  kütüphanecilik ve arşivcilik

alanının uzmanlarınca verilen eğitimlerle "Çevrimiçi

Staj Programı" gerçekleştirilmiştir.

Pilot uygulama olması açısından oldukça önem arz

eden bu programda; Teknik Hizmetler, Kullanıcı

Hizmetleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım

ve Uygulamaları, Mesleki Gelişim ve Etik gibi

başlıklar altında çok değerli bilgiler öğrencilere

verilmiş ve staj sonunda öğrencilerden bu bilgileri

rapor etmeleri istenmiştir. 

ÇEVRİMİÇİ STAJ PROGRAMI
29 HAZİRAN – 24 TEMMUZ 2020



Değerlendirme

Çevrimiçi Staj Programı kapsam ve içeriği ile ileride icra

etmeyi dört gözle beklediğim mesleğimle ilgili bana çok

önemli katkılar sağladı. Her kurum ve birimden katılımcıların

bulunduğu bu programda teknik hizmetlerden kullanıcı

hizmetlerine, kullanıcı hizmetlerinden mesleki etik konularına

kadar birçok alanda bilgi sahibi oldum. Hem kütüphane hem

arşiv alanında eğitim aldığım oturumlar, alanında uzman

kişiler tarafından yönetildi ve bu sayede hem mesleğin

içinden değerli kişilerle tanışma fırsatı hem de mesleki

bilgilerimi artırma ve pekiştirme fırsatı buldum. 

Pandemi nedeni ile yüz yüze staj yapma imkânı bulamadığım

bu dönemde çevrimiçi staj programı ile pratikte bir eğitim

olmasa dahi teorik açıdan oldukça değerli bir eğitim aldığıma

inanmaktayım. Bu sürecin tek dezavantajı ise uzun süren

molasız oturumlarda odaklanma problemi yaşamam oldu

diyebilirim. 

ÇEVRİMİÇİ STAJ PROGRAMI
DEĞERLENDİRME

Elif Cansu Boz

2 9  H A Z İ R A N  –  2 4  T E M M U Z  2 0 2 0



Kazanımlar

Çevrimiçi Staj Programı sayesinde;

• Kütüphaneler/arşivlerle ilgili teknik bilgiler ve bilgi

kurumları yönetimi konusu altında örgütlenme, yönetim,

mevzuat, planlama ve iş birlikleri konularına vâkıf oldum.

• Derme yönetimi konusunu daha detaylı öğrenme,

kataloglama ve sınıflama konularını hem kütüphane hem

arşiv nezdinde inceleme, kurumların kullanıcıları için

sundukları hizmetleri dinleme, kütüphane otomasyon

programlarının arayüzlerini görme, kariyer planlama konusu

ile olası iş görüşmemi şimdiden planlama, mesleğin içinden

çok değerli kişilere soru sorabilme ve sorduğum sorulara

tatmin edici cevaplar alabilme, fiziki olarak kurumu

göremesem dahi çok sayıda kurumun iş akışını ve

faaliyetlerini çevrimiçi ortamda görebilme imkânı buldum.

• Mesleki gelişim ve etik başlığı altında yapılan sunumlar ile

mesleki STK’ları daha yakından tanıdım ve yürüttükleri

faaliyetleri daha iyi kavradım.

• Hangi kurum/birim ya da alana daha yakın olduğumun

kararını vermemde çevrimiçi staj oldukça yol gösterici oldu.

• Mesleki olarak güçlü ve zayıf yönlerimi keşfetmemi

sağladı. Bu sayede geliştirmem gereken yönlerime eğilmem

gerektiğini anladım.



Aynı zamanda oturum boyunca Staj Koordinatörlerimizin

oturumu takip etmesi de bizim açımızdan çok faydalı oldu.

Koordinatörlerimizin katkıları ile katılımcılar tarafından

daha net anlaşıldık. Çevrimiçi stajımız sürecinde anlatılan

kurumlardan herhangi birinde ikinci stajımı yapma olanağı

bulur isem bu eğitimin ve eğitim sonunda tuttuğum

raporların bana oldukça yararı olacağına inanmaktayım. 

Çevrimiçi Staj Programını düzenleyen TKD ve ÜNAK başta

olmak üzere bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan

saygıdeğer katılımcılara, Staj Koordinatörümüz olan Dr.

Öğr. Üyesi Didar Bayır ve Arş. Gör. Nisa Öktem

Hocalarımıza  teşekkür ederim.



İMÜ BBYB öğrencileri arasında 2019 – 2020

Çevrimiçi Staj Programında katılan

arkadaşlarımıza staj sürecinde öğrenmiş

oldukları bilgileri kapsayan sorulardan oluşan

bilgi  yarışması Kahoot! platformunda 

 düzenlendi.

Yarışmanın kazananı ise Esen YİĞİT

arkadaşımız oldu. Kendisini tebrik eder,

başarılarının devamını dileriz.



TOPLULUĞUMUZUN ETKİNLİKLERİ



OSMANLI TÜRKÇESİ OKUMA PROGRAMI

2 5  E Y L Ü L - 3 0  E K İ M  2 0 2 0

İŞLEYİŞ
Oturumlar, haftada b�r gün
yapılacaktır.
Okumaya bașlamadan önce
Osmanlı Türkçes� harfler�
anlatılacaktır. 
B�r hafta "Matbu" d�ğer hafta
"R�ka" met�n okutulacaktır.
Bel�rlenen gün ve saatler
tarafınıza b�r gün önces�nden
�let�lecekt�r.
Oturum günü �se oturum saat�ne
b�rkaç saat kala toplantı l�nk� ve
parolası sosyal medya aracılığı
�le s�zlerle paylașılacaktır.

Katılım tamamen ücretsizd
ir.



Medeniyet Bilgi Topluluğu ailesi olarak 25 Eylül – 30 Ekim

2020 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz “Osmanlı

Türkçesi Okuma Programı" etkinliğine İMÜ BBYB

öğrencilerinin yanı sıra farklı bölüm ve üniversitelerden

öğrenciler de katılım sağlamışlardır. Tamamen ücretsiz olan

bu etkinlik, yoğun ilgi görmüştür.

Bu etkinlikte, Osmanlıca dersine giriş mahiyetinde -temel

düzeyde- bir eğitim verilmiş ve matbu metinler okutulmuştur.



ONLİNE ÖĞRENCİ KARİYERİ 
KULÜP BULUŞMASI

2 8  E Y L Ü L - 1  E K İ M  2 0 2 0

Öğrenci Kariyeri tarafından düzenlenen Öğrenci Kariyeri Kulüp

Buluşması etkinliğinde Topluluğumuz diğer topluluklarla çevrimiçi

platformda buluşmuş ve 28 Eylül – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında

topluluklara verilen çeşitli eğitimlere yönetim kurulu üyelerimiz katılım

sağlamıştır.





Pandemi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiğimiz

bir diğer program ise İMÜ Edebiyat Fakültesi BBYB 

2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı

olmuştur. Bu program "Bölüm Tanıtımı ve Tanışma",

"Öğrenci Toplulukları Tanıtımı & Staj Programı",

"Mesleki Kuruluşların Tanıtımı", "Kütüphane Tanıtımları

ve Sanal Turlar" ve "Kapanış" başlıkları altında beş

oturum halinde hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. 

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın özellikle

Bölümümüz ve hocalarımız hakkında bilgi sahibi

olmalarını amaçlayan bu program sayesinde bizler de

bölümümüze yeni gelen arkadaşlarımızı tanımış ve sanal

ortamda da olsa onlarla kaynaşma imkânı bulmuş olduk.



2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORYANTASYON

PROGRAMI KAHOOT! BİLGİ YARIŞMASI

9  E K İ M  2 0 2 0

İMÜ Edebiyat Fakültesi BBYB 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim

Yılı Oryantasyon Programı sonunda Kahoot! platformunda

İMÜ BBYB 1.sınıf öğrencileri için oryantasyon programı ile

ilgili bilgi yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın kazananı Hilal GEZER arkadaşımıza hediyeleri

ulaştırılmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının  devamını

dileriz.



"İstanbul Medeniyet Üniversitesi Topluluk Tanıtım

Günleri" kapsamında Medeniyet Bilgi Topluluğu’nun

tanıtımı, Topluluk Başkanı Elif Cansu Boz tarafından

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede hem BBYB'ye yeni katılan

arkadaşlarımız hem de diğer bölümlerdeki öğrenciler

Topluluğumuz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi

olmuşlardır. 



İMÜ SES VER TOPLULUĞU İLE
MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU

ÇEVRİMİÇİ PLATFORMDA BULUŞTULAR!

5  K A S I M  2 0 2 0

İMÜ Ses Ver Topluluğu, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Topluluk Tanıtım Günleri" kapsamında gerçekleştirmiş
olduğumuz sunum sonrası topluluğumuz ile iletişime
geçmiş ve çevrimiçi platformda topluluğumuzla tanışmak
istemişlerdir. Medeniyet Bilgi Topluluğu olarak bu isteği
büyük bir keyifle kabul ettik ve İMÜ Sesver Topluluğu ile
tanıştık. Oldukça keyifli geçen toplantıda Bölümlerimiz,
gerçekleştirdiğimiz ve sürdürmekte olduğumuz
projelerimiz hakkında sohbetler ettik. Gerçekleştirmeyi
düşündüğümüz projelerde bizlere yardımcı ve destek
olabileceklerini belirttiler. Böylece  belki de yeni
projelerin temelini atmış olduk.



DOÇ. DR. EKREM TAK HOCAMIZI YENİ
KÜTÜPHANEMİZDE ZİYARET ETTİK

1 2  K A S I M  2 0 2 0

Geçtiğimiz günlerde Medeniyet Bilgi Topluluğu Danışmanlık
görevini Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır Hocamıza devreden Doç.
Dr. Ekrem Tak Hocamızı yeni kütüphane binamızda ziyarete
gittik. 
Topluluğumuz için verdiği emekler ve öğrencileri olarak bizlere
kattığı her şey için Ekrem Hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız.



Doç. Dr. Ekrem Tak, Hacer Pergel, El�f Cansu Boz, İzel Göksu



Doç. Dr. Ekrem Tak, Hacer Pergel, El�f Cansu Boz, İzel Göksu



Birinci sınıf arkadaşlarımız başta olmak üzere
Bölümümüzün tüm BBYB öğrencileri ve hocalarına
açık olan Kahveni Al Gel etkinliği, resmi olmayan
bir ortamda hocalarımızla buluşma, onları yakından
tanıma ve bilgi ve tecrübelerinden yararlanma
imkânı veren çok keyifli bir etkinlik olmuş ve altı
oturumda düzenlenmiştir.



İlkini gerçekleştirdiğimiz “Şiir Gecesi” etkinliğimizin konuğu,
Bölümümüz öğrencilerinden ve Topluluk Üyelerimizden Feyza
Macit  (Tebriossa) olmuştur. 
Topluluk Başkanımız Elif Cansu Boz’un moderatörlüğünde
gerçekleştirilen etkinliğimizde birbirinden güzel birçok şiir
seslendirilmiş ve şiirler hakkında keyifli sohbetler edilmiştir. 
Bu etkinliğimiz farklı konuklarla devam edecektir.

https://www.youtube.com/channel/UC7sWjnA3gZ7ldjUocrhMCfg
https://www.youtube.com/channel/UC7sWjnA3gZ7ldjUocrhMCfg
https://www.youtube.com/channel/UC7sWjnA3gZ7ldjUocrhMCfg


BÖLÜMÜMÜZDEN
HABERLER



İMÜ BBYB İLK MEZUNLARINI VERDİ 

1 6  T E M M U Z  2 0 2 0

2019-2020 eğitim-öğretim yılını pandemi sebebiyle

uzaktan eğitim ile tamamlayan 4. sınıftaki

arkadaşlarımızın mezun olmalarıyla beraber Bölümümüz

ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı.

Mezun olan arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının 

devamını dileriz.





YÜKSEK LİSANS PROGRAMIMIZ BAŞLADI

2 0 2 0 - 2 0 2 1  G Ü Z  D Ö N E M İ

Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde açılmıştır. 

15 öğrencinin kabul gördüğü bu program akademik

olarak çok geniş bir alanda çalışma yapma imkânı

sunmaktadır.



Dr. Öğr. Üyes� D�dar Bayır

Kuruluşundan beri Topluluğumuzun
danışmanlığını yapan Doç. Dr. Ekrem Tak

Hocamız 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla
görevini Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır Hocamıza

devretmiştir. Topluluğumuza verdiği destek,
harcadığı zaman ve emek için Ekrem Hocamıza

gönülden teşekkür ediyoruz.

MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU DANIŞMAN
DEĞİŞİKLİĞİ
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Bölümümüz öğretim üyeleri Ekrem Tak ve Kenan

Yıldız Hocalarımız 24 Kasım 2020 tarihinde

Doçentlik unvanını almış bulunmaktadırlar.

Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Doç. Dr. Ekrem Tak Doç. Dr. Kenan Yıldız

DOÇENTLİK KUTLAMA
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AKADEMİK YILI SEMİNERLERİ
Son olarak dördüncüsü gerçekleştirilen 2020-2021 Akademik Seminerleri  

yıl içerisinde devam edecektir.
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Yıldız, K. (2017).  1660 İstanbul yangını ve etkileri vakıflar, toplum ve ekonomi. Ankara: Türk Tarih

Kurumu.

 Doç. Dr. Kenan Yıldız

HOCALARIMIZIN YAYINLARINDAN...



Tak, E. (2019). XVI-XVII. Yüzyıl Üsküdar Şer'iyye Sicilleri diplomatik bilimi bakımından bir inceleme.

Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 Doç. Dr. Ekrem Tak

HOCALARIMIZIN YAYINLARINDAN...



Nejabati, A. (2020). Osmanlı hâkimiyetinde hemedân (1724-1732). İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 Dr. Öğr. Üyesi Akram

Nejabati

HOCALARIMIZIN YAYINLARINDAN...



Kuzucuoğlu, A. ve Şeşen, Y. (Ed.). (2020). Bilgi merkezlerinde risk ve kriz yönetimi. İstanbul:

Hiperyayın.

 Doç. Dr. Alpaslan H.

Kuzucuoğlu
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Kuzucuoğlu, A. (Ed.). (2020). Kütüphane ve arşiv kurumlarındaki uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar.

İstanbul: Hiperyayın.

 Doç. Dr. Alpaslan H. 

Kuzucuoğlu
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Kuzucuoğlu, A. ve Şeşen, Y. (Ed.). (2020). Bilgi merkezleri: Sağlık ve afet bilgi yönetimi = Information

centers: Health and disaster information management. İstanbul: Hiperyayın.

 Doç. Dr. Alpaslan H.

Kuzucuoğlu

HOCALARIMIZIN YAYINLARINDAN...



Editörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu Hocamızın üstlendiği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü resmi yayın

organı olan Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), online

olarak  Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.

Derginin ilk sayısında Prof. Dr. Bilgin Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Akram

Nejabati Hocalarımız ile Bölüm arkadaşlarımızdan Yağmur Torun'un yazıları

bulunmaktadır.

HOCALARIMIZIN YAYINLARINDAN...



SİZDEN GELENLER
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Bölümümüz öğrencilerinden gelen yazı, film veya kitap önerisi, şiir,

karikatür veya çizimlerin paylaşıldığı,  ''Sizden Gelenler'' köşesinde genç

yeteneklerimizi keşfederken, keyifli zaman geçireceğinizi de umut

ediyoruz.

Sizler de ''Sizden Gelenler'' köşemize herhangi bir konu sınırlaması

olmaksızın yazı, çizim, öneri veya şiirlerinizi gönderebilir, bu köşede

kendinize yer bulabilirsiniz. 

medeniyetbilgitoplulugu@gmail.com



Kasvetli Bekleyiş

Kaybolurken ürkek kar tanesi,

Hissetti metalin sıcaklığını göğsünde.

Kabullendi ruhsuz bedeninin yitişini;

Ay ışığının üstüne örttüğü örtüyle.

İçinde tanımadığı çiçekler ezildi!

Farklı insanların senfonileri bağırdı eşsizce;

Boyası dökülmüş eski oturağın üzerinde.

Umursamaz kişiliği sönüp merakla alevlendi.

Üç mevsimin doldurduğu testiyi,

Karanlık sahafların önünde solmuş yırtık gül pembe elbisesiyle bekledi.

Martın kar tanelerinin dökmesini...

Atahan Kalemci



A�tl�k Res�tal�

Mehru, gerdanımın ant�ka �șlemes�
Seslend�m sana, yankımı �ș�tt�m
B�nlerce kez tokatladı ben�
İsm�n�n bana dönen harfler�

Mehru, ben�m altın otu buket�m
Koparılmak küstürmem�ș sen�
Tatlı b�r sarıyı güzellem�șs�n
Tatlı b�r sarıyı mühürlem�șs�n

Ruhunun etekler�nde
Doğmadığım b�r yılın ajandasını
Sana yazılmıș ș��rlerle doldurdum
Onları gün ıșığında b�r b�r okudum
D�kenl� tacımı eller�nden g�yd�m Mehru.
Evet, haklıydın çünkü ben,
Yașanması mümkün b�r așkı alabora ett�m
Havsalamı yüz yıllık söğüdün dalına astım Mehru
Dağarcığımda yalnız adın var
Ve sen ș�md� karșımda d�k�l�p
Varlığımı tehd�t ed�yorsun ya
İște bu b�r �ht�lal�n zem�n�d�r
Savaș mahall�d�r benl�ğ�m
Ben Mehru,
Gördüğün kargașanın sef�r�y�m
Bundandır yüzümdek� esk�l�k 

                                           
                             
T. Feyza Macit



Çocukluk

Bana çocukluğumu ver�n. El�mde salça sürülmüș, ç�kolata sürülmüș
ekmekler�m... Bağırıș çağırıș oynadığım sokaklarımı ver�n. 
Gömmey�n ben� çağımız teknoloj�s�ne.
Parkta bekled�ğ�m salıncak sıralarını, düșe kalka koștuğum, eve
çıkmayıp ‘anne’ d�ye çığırıșlarımı ver�n.
Kapatmayın ben� bana, yere serd�ğ�m�z esk� k�l�m�m� ver�n, dıșarıdak�
kaldırımı arkadașlarımızla �șgal ed�p evc�l�k oynamayı…
M�sketler�m� ver�n, tozlu ayakkabılarımı…
Topumuzu ver�n tekrardan kız erkek fark etmeden ç�ft kale maç
yapab�lmey�…
 “B�ze su ver�r m�s�n teyze?” cümles�ndek� güven� ver�n bana.
Bana �p�m� ver�n, yüze kadar saymayı onda öğreneb�ley�m...
Ve bana �lkokul öğretmen�m� ver�n, yen�den utanmadan “Günaydın
öğretmen�mmm’’ d�yeb�ley�m uzata uzata…
Ufacık parklara sığdırmayın ben�, ufacık telefonlara, b�lg�sayarlara
koymayın en �çten gülüșler�m�.
El�me alınca gülümsey�p �z�n ver�lmey�nce yalandan ağlamayayım.
Ağlamalarım yalnızca yere düștüğümde kanayan d�zler�m�n acısından
olsun.
Ve gülümsemeler�m telefon kameraları �ç�n değ�l; m�sketler�m�
paylaștığım arkadașlarımın mutluluklarından olsun.



Çocukluğumu ver�n bana, üç kurușluk ç�kolata �ç�n yaktığım
ağıtları…
Ve k�msen�n olmadığı b�r reyona g�r�p annem�n azarlamalarını
�ș�tmey�...
Zor alınca daha b�r tatlı olur zaferler�m.
Bana arkadașlarımı ver�n. Saf ve çıkarsız �l�șk�ler�m�…
Ve eğer hep b�rl�kte b�r suç �șled�ysek ve anneler�m�z tarafından
suçlu bulunduysak en akıllı olanımız üstlens�n yen�den suçu,
Bașı okșanıp aman canım ne olmuș den�ls�n,
Yaratıcılığımı ver�n yen�den kolyeden taç,
Esk� yuvarlak floresan ampulden d�reks�yon yapab�ley�m.
Evdek� mandallardan yarıș p�st� yapab�lme �steğ�m� ger� ver�n.
Hayaller�m� ver�n, el�mdek� bez bebekle doktorculuk oynayayım,
B�z� b�ze ger� ver�n korkmayın düștükçe öğren�r�z yen�den
kalkmasını,
N�tek�m yaralanmadan büyümek ne mümkün!

Esma Ekin



Şafak Söktürücü

Sevg�l� dost, yüzyıllarca susmușluğun hasret�n� sende
d�nd�rmek �st�yorum. Anlatab�lmen�n sığ mutluluğunu
tatmak, b�raz olsun senden çaldığım vak�tlere �mzamı atmak
�st�yorum.  Artık ne kadar az muhabbet eder olduk
b�rb�r�m�zle. Gebe kaldığımız onlarca güzel cümley� nasıl
oldu da doğuramadık? Akıp g�den zamanın �ç�ndey�z oysa
b�z�m �ç�n her șey ne kadar durağan değ�l m�? Her șey olağan
seyr�nde �lerlerken b�z neden keman teller� kadar gerg�n�z?
Tınılarımız yürek yaksın d�ye m�, �n�lt�ler�m�z bașkalarında
taze sancıları körükles�n d�ye m�? Sorularım çöküșümü nasıl
tet�kl�yor b�lemezs�n. 



“O günler geçti/ O günler kirpiklerimin arasından”
 
Sevg�l� dost, b�z� rüzgârlı b�r günde asılan çamașırlar g�b�
arafa astılar. Öyle k� her geçen gün buharlașıyor sevg�m�z.
Kuruduğumuzda kaskatı kes�leceğ�z, b�ze a�t olmayan
kokular s�necek üstümüze. B�r gün �șe yaramayana dek
çalacaklar b�z� b�zden. Faraz� b�r söyley�șe hasret kalacağız
çünkü gez�nmeyecek h�ç k�mse ücralarımızda. Zek�ce
kurulmuș bet�mlemelere hayran kalmayacak, renkler�n
b�rb�r�ne sarıldığı h�sl� seremon�ler� göremeyeceğ�z
duvarlarda çünkü alenen kl�șeler� �șl�yorlar ruhumuza.
Desenler�m�z ne kadar aynı değ�l m�? Oysa ne büyük b�r
müdahale var farkları tab�� kılan �nsan doğamıza!



"Sizin şehrinizden Tanrı’ya götürüyorum/ Perişan ve divane
gönlümü"

Sevg�l� dost, görmek �sted�ğ�nde her șey ne kadar Tanrısal b�r
ahenk �ç�nde değ�l m�? Ve b�zler bu aheng�n en küçük
dokunușuyuz. Aslında șöyle b�r çalınıp geçm�ș üstümüzden
güzel olan ne varsa. Oysa ne kadar anlam yüklüyoruz
kend�m�ze, h�sler�m�ze ve �mgesel değer tașıyan her șeye. İște
bu kompleksl� düșünceler kend�m� d�be �nd�rgememe sebep
oluyor. Ya bu hayatı k�rp�kler�m�n ve gözyașlarımın așkını
yașatmak �ç�n yașıyorsam? Ya h�çb�r șey düșled�ğ�m g�b�
değ�lse? F�güransam? Artık b�r șeyler� kabullenmek �ç�n
kend�me nedenler arıyorum. Buluyorum ve �nanıyorum.
Ș�zofren�k bulduğum her düșünceye der�nden der�ne
bağlanıyorum aslında.  Sevg�l� dost, mayası bozuk b�r dünyayı
pembe bulutların üstünde �zlemek ne haf�f b�r h�s, ne akıllıca
b�r kaçıș. Asla varamayacağımız yerlere kaçmak ne büyük b�r
akılsızlık.



“Ah, belki aşıklarım gece yarısı/Çiçek bırakırlar
kederli kabrime”
 
Sevg�l� dost, sana bu șek�lde h�tap etmek çok hoșuma
g�d�yor. Resm�yet�m�z� kırıyor, tanıș ed�yor b�z�. B�r balkon
masasında dertleșerek șafak söktürüyoruz. Bunları
okuduğunda karamsarlığım �ç�n lanet etmemen� d�l�yorum.
Çünkü b�l�yorum bunlar yen� b�r günün bașlangıcında
söylenecek sözler değ�l. Çünkü b�l�yorum tahl�ye ed�lm�ș b�r
dünyada tek bașına kalmıș b�r kız çocuğu �ç�n herkes üzülür.

T. Feyza Macit



Pandemide Sosyal Yaşam Üzerine

İnsanlar, sürekli olarak farklı kişiler ile iletişim ve etkileşim halinde olma eğilimi

içerisinde yaşayan ve hayatlarını bu şekilde idame ettiren canlılardır. Belki de bu

eğilim olarak adlandırdığım eylem, yaşamın bizlere dayattığı bir zorunluluktan

ibarettir. Sosyalleşme faaliyetleri, yaşamlarımızın içerisinde kimilerine göre keyfi

kimilerine göre mecburi bir konumdadır değil mi? Bana kalırsa sosyal olma durumu

göreceli bir kavramdır. Bu zamana kadar belirli standartlar içerisinde rutin bir şekilde

sürdüğümüz yaşamlarımız hiç beklenmedik bir şekilde değişirse sosyallik kavramının

seyri ne yönde etkilenirdi? Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde dünyanın

içerisinde bulunduğu bu kaotik durum, sorduğum bu sorunun kilidini açacak bir

anahtar adeta.  Kısıtlanmış bu yeni hayat düzeni belki de yeni psikolojik ve fiziki

rahatsızlıklara gebedir. Bu yeni hayat tarzının içerisine sürüklenen ve huzursuzluklar

kıskacında yaşamını devam ettirmeye çalışan insanların, geçmişlerinde yapmayı

erteledikleri “Elbet bir gün muhakkak yaparım.” dedikleri eylemler de belki şuan

imkânsızlığa sürüklenmiş durumdadır. Kesinliği olmayan durumlar hakkında bu denli

bir karamsarlığa düşmememiz kanaatindeyim. Ancak belirsizliğin ve korkunun

karşısında olumlu kalabilmek de oldukça güç... Motivasyon kaybını standart

yaşamımızın içerisinde belki dingin bir tabiat ortamında belki de bir dost sohbetinde

sıcak bir kahvenin eşliğinde kazanmayı umut eden kişiler için karantina süreci daha da

zor bir hale gelmiyor mu? Ancak bahsettiğim bu durumlar, yalnızca bir alışkanlıktan

uzak kalmanın verdiği geçici huzursuzluktan mütevellit de olabilir tabii.



Gerçi pandemiden psikolojik olarak etkilenmediğini söyleyen; bu süreç öncesinde de

aynı şekilde yaşadıklarını dile getiren kişilerin dahi bir miktar huzursuzluk ve

rahatsızlık çektiği bir süreç haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle yeterince sancılı

olan bu sürecin siyah olan rengi siyahın katran tonuna evrilmiş durumdadır. Yaşanılan

süreci abartılı mı yaşıyorum, sorumluluklarımdan mı kaçıyorum ya da bıktığımı ve

yorulduğumu vurgulamak mı istiyorum? Açıkçası bilemiyorum. Fakat yaşantımı

mecburi bir şekilde kısıtlamak zorunda kalışım bir trenin arkasından koşup ona

yetişmeye çalışmama benziyor. Bu yorucu ve ışıksız serüvenin başlangıcının ani,

akıbetinin meçhul oluşu yakalamaya çalıştığım trenin son sürat hızlanmasına yol açıyor

adeta. Öte yandan hayatlarını günümüzün “dijital ortamlara sığdırılmış sosyalliği” ile

beslemeyen ve bu şekil bir sosyallikten bilinçli bir şekilde uzak bir yaşam tarzını kabul

etmiş olan kişilerin motivasyon kayıpları yaşamamaları ve huzursuzluklarını daha

kolay bastırabilmeleri karşısında kendimi mahcup bir yandan da güçsüz hissetmemi de

doğal karşılıyorum. Ancak herkesin yüksek motivasyona ve yıkılmaz bir mantaliteye

sahip olması da elbette beklenemez. Herkesin aynı olmayışı ve olmaması gerektiği de

gayet açık zannımca. Yazmış olduklarımla kimseye bir tavsiye veya bir nasihat verecek

halim yok. Çünkü bu süreçte belki benzer belki de apayrı sorunlarla karşılaştık ve

sıkıntılar çektik. Belki de kimilerimiz bu süreci gayet başarı dolu ve keyifli zamanlarla

geçirdi. Yalnızca düşüncelerimi ve fikirlerimi yazıya dökmek istedim. Belki de benimle

aynı düşüncelere sahip kişilere yalnız olmadıklarını hissettirmek için yazıyorumdur.

Takdiri sizlere bırakıyorum.

Atahan Kalemci



2016 yılının Eylül ayında başlayan lisans dönemimi 2020 yılının Haziran ayında
bitirmiş bulundum. Birçok öğrenci gibi ben de lisans dönemine geçiş yaptığım
zaman liseden yeni çıkmanın vermiş olduğu toylukla beraber içimde uyanan korku
ve heyecanla ilk dönemime başladım. Birçok yönüyle beraber İstanbul Medeniyet
Üniversitesi; bölümüm, hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde hayatımın miladı
oldu. Benliğimi ve öz değerimi kazandığım bu dört yıl içerisinde bölümüm adına
gönüllü olan birçok kişi ile beraber birbirinden keyifli faaliyetler gerçekleştirdim.
Günümüzde birçok insan mesleğini sevmeden hayatına devam ediyor ve
sevmedikleri mesleki kimliklerini ömürleri boyunca taşıyorlar. Ben bu insanlardan
olmak istemeyip, ilk defa kendi adıma bir karar vererek ömrümü adayacağım,
kimliğimi oluşturan bir meslek kazandırmak istedim hayatıma. Lisans dönemi
boyunca da hocalarımızın yönlendirmeleri, hiçbir sorumuzu cevapsız
bırakmamaları, bize her konuda destek olmaları, her zaman varlıklarını
hissettirmeleri ne denli şanslı olduğumuzu ve kazanımlarımızın ne kadar çok
olduğunu bize göstermektedir. Bu serüvende kuşkusuz ki Medeniyet Bilgi
Topluluğu’nun payı yadsınamaz boyuttadır. Topluluğun ilk kurulduğu yıl bölüm
olarak hep birlikte Ankara Üniversitesi Bilgi-Sizsiniz öğrenci topluluğunun
düzenlemiş olduğu "III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci
Kongresi"ne Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır Hocamız ile birlikte katılım sağladık. Bu
kongre, bizim ilk defa stant kurduğumuz, işleyişi gördüğümüz ve algılarımızı
açtığımız yerdi. Şehir dışından gelenler arasında en çok mevcudiyetin bizde
olması ve kongre boyunca da kendimizi tanıttığımız her an bizler için çok keyifli
ve gurur vericiydi. Burada attığımız adım hem topluluk hem de biz öğrenciler için
çok önemliydi. Kendimize kazandırdıklarımızla beraber etrafımızdaki insanların
da bölümümüz hakkında düşüncelerini her geçen gün olumlu yönde etkiledik.
Lisans dönemimde buna benzer birçok etkinliğe dahil olarak çok güzel anılar
biriktirdim. 
Tüm dünyanın yaşamış olduğu pandemi süreci sebebiyle her ne kadar
mezuniyetimizi istediğimiz şekilde gerçekleştirememiş olsak da bölümümüzden
mezun olmanın verdiği mutluluk ve hüzünle zamanın su gibi akıp gittiği bu dört
yılı bitirmiş olduk. Bölümün ilk öğrencilerinden biri olarak İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde bulunduğum ve eğitim aldığım
için kendimi çok şanslı hissetmekteyim. Burada kazandığım kültür, bilgi, beceri,
ahlâk ve sabırla hayatımın geri kalan kısmı için de sağlam temellerle adım atmayı
ümit etmekteyim. Bizden sonraki öğrenci arkadaşlarımızın da bölümlerini sevip,
olası mesleklerine gönülden sahip çıkmaları dileğimle. 

MESLEK BİLİNCİNE DAİR ANEKTOD
Melek KILIÇ
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ÇİZİM
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Hacer Karakaş

Ç İ Z İ M



Yorum: Tarihi gerçeklerin kurgu ile birleşimini okumayı sevenler, evet

bu tam size hitap eden bir kitap! Yazar bu kitap için gerçek ve tüzel

kişiler ile sık sık iletişim kurmuş ve onların anılarından faydalanmıştır

(bir söyleşisinde bahsetmişti bu durumdan). Ben ise bu güzel kitapla olan

bağımın biraz daha uzun sürmesi adına  ‘kitap hemen bitmemeli’ dememe

rağmen kitabı üç gün içerisinde bitirdim. Ve evet uzun bir süre etkisinden

çıkamadım :) Sözün özü, okumanız tavsiye olunur…

Ayşe Kulin, kitabın “TEŞEKKÜR”

bölümünde “Roman, İkinci Dünya

Savaşı sırasında Avrupa'da

görevliyken, Hitler'in pençesine

düşen (Türk asıllı olan ve olmayan)

pek çok Musevi'yi kurtarmayı

başarmış Türk diplomatlarının ve

Fransız Direniş Hareketi'nde görev

alan bir Türk gencinin

yaşadıklarından esinlenerek yazıldı.”

diyerek kitabın konusunu bizlere ilk

sayfalarda sunmaktadır.

PANDEMİ SÜRECİNDE KİTAP
ÖNERİLERİ

G Ü L S Ü M  H İ L A L  Ç A M U R C U

1.Ayşe KULİN-Nefes Nefese



Dergâh Yayınları'nın kitap tanıtım

yazısında “bir şehre ruhunu veren, o

iklimin, o coğrafyanın, o kültürün, o

şehri yapan insanların birlikte

kotardıkları  biricik  oluştur.  Bu  bazan

bir  pencere  biçiminde kendini 

 gösterir, bazan  bir  ağaç  seçiminde.

Meselâ İstanbul ve Bursa için Erguvan

vazgeçilmemesi

gereken bir ağaçtır. Şehrin Erguvan’a

ihtiyacı vardır. Erguvan pembesinden

arındırılmış bir Boğaziçi, baharda,

gelinini yitirmiş duvağa benzer.”

cümleleri ile kitabın özü aktarılmaya

çalışılmış.

Yorumum: Mustafa Kutlu 25 yıl boyunca gazetelerde

yayımlamış olduğu denemelerini bir araya getirerek oluşturmuş

bu her sayfası İstanbul kokan kitabı. Her başlıkta ayrı bir sorunu

veya güzelliği kendi üslubuyla önce gazete okurlarına, ardından

kitap okumayı seven okurlarına sunmuştur. “Uzun Hikaye” adlı

eserin de yazarı olan Mustafa Kutlu’nun bir eserine şans vermek

isterseniz kesinlikle tavsiye olunur. Hayali kurgulardan uzak bir

deneme okumak isteyenler, keyifli okumalar...

2. Mustafa KUTLU- Bir Demet İstanbul



DÜNYA BAŞKENTİ

İSTANBUL’UN

TADINA DOYULMAYAN

SAYFALARI…

“İstanbul bütün insanlığın

zenginliğidir. Sayfaları

çevrilmekle bitmeyen bir

kitap; seyrine doyum olmayan

bir resimdir. Bu iki bin yıllık

dünya metropolünü gözümüz

gibi sakınmalıyız.”

İlber Ortaylı

Arka kapakta bizi karşılayan bu söz ile İstanbul’un köşelerinde

biraz tarihi biraz da eleştirel gözler ile bakarak dolaşmaya hazır

mısınız? Neredeyse her kitabında olduğu gibi biraz ağır dile sahip

bu kitabı öyle bir oturuşta okumak pek de mümkün değil sanırım.

Ağır ağır okumak, sindirmek gerek biraz da. 

Dipnot: Kitap ilk kez 1984 yılında bir gazetede yayımlanmış,

ardından kitaplaştırılmıştır. Kitapta var olan bazı yerler artık

günümüzde bulunmamaktadır. Bu durup, düşünülmesi gereken bir

detay belki de…

3.İlber ORTAYLI-İstanbul’dan Sayfalar



RÖPORTAJ
Muhammet Kutsal/Seyyidnizam Kıraathanesi

Röportajı Yapan: Hilal Gezer
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Seyyidnizam Millet Kıraathanesi'nde, 2017 yılından bu yana yönetim

bölümünde görev alan Muhammet Kutsal ile kütüphane hizmetleri

üzerine mini bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajın birebir ses

kaydından çözümlenmiş halini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 

Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’nin 2017 yılının sonlarına doğru

açıldığını ve o süreçten bu yana yönetimde bulunduğunu ifade eden

Muhammet Kutsal, kütüphanenin oluşumuyla ilgili birçok çalışma ve

faaliyette yer aldığını dile getirmiştir.



Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’nde yürüttüğünüz hizmetler

hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Yirmi dört saat hizmet vermekteyiz fakat pandemi dönemiyle birlikte

birtakım kısıtlamalar geldi. Bu kısıtlamalardan önce yirmi dört saat

hizmet vermekteydik, cumartesi ve pazar günleri de açıktık. Hâlâ daha

sabah 9 ile akşam 8 arasında açığız. Kütüphane üyelerimize üç öğün

ücretsiz çorba hizmetimiz var. Pandemi dönemiyle sayı üç öğün değil

de bir öğün olarak devam ediyor. Çay ve kahve gibi diğer

hizmetlerimizden de üye olan herkes faydalanabiliyordu. Gerçi hala

daha öyle. Wifi, araştırmacı bilgisayarlarımızdan çıktı almak

ücretsizdir, sınırsız çay ve kahve ikramlarımız da var. 

Kütüphanenizin koleksiyonundan kısaca bahsedebilir misiniz?

10.000 civarında kitap kapasitemiz var. Fakat kütüphanenin daha çok

etüt merkezi olarak kullanılması nedeniyle kitaplarla çok fazla

ilgilenen kullanıcı yok. Kütüphaneyi daha çok liseden üniversiteye

hazırlık sürecindeki gençlerimiz kullanmaktadır. Tarih, edebiyat ve dini

içerikli çok fazla kitabımız mevcut diyebilirim.

Kütüphanenizin ödünç verme hizmetinden kısaca bahseder

misiniz?

Biliyorsunuz ki ilk etapta 15 gün süreyle kitap ödünç alabiliyorsunuz.

Yine kütüphaneye kayıtlı üyelerimiz faydalanabiliyor. Bu 15 günlük

süreyi dilerlerse bir aya

kadar uzatabilirler. Daha sonra teslim ediyorlar. Her kitabın üzerinde

barkod numaraları var. Yordam isimli bir sistemimiz var. Bu sisteme

numaraları giriyoruz ve o kişinin üzerine ödünç olarak vermiş

oluyoruz.



Kütüphanenizde etkinlikler düzenliyor musunuz?

Hayır düzenlemiyoruz.

Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’nde BBYB mezunu çalışanınız var

mı? Varsa kaç tane ve hangi departmandalar?

Evet var. 7 tane Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu çalışanımız var.

Çalışanları hangi departmanda görev alacakları konusunda ayırmadık.

Fakat birim sorumlusu olanlar var, kitap kayıtlarıyla ilgilenenler var.

Gerçi bunları hepimiz yapıyoruz. O yüzden Bilgi ve Belge Yönetimi

mezunu olup da sırf bu işi yapsın diye ayırdığımız bir durum yok.

Seyyidnizam Millet Kıraathanesi başta öğrenciler olmak üzere çok

tercih edilen bir kurum. Bunun sebebini ne şekilde

açıklayabilirsiniz?

Kütüphanemizin 10 tane etüt salonu var ve bu etüt salonlarında

öğrenciler istedikleri sınıfı seçme özelliğine sahipler. Artı olarak geniş

bir avlusu var. Sosyalleşebilecekleri bir avlu mevcut. Pandemiden önce

açık bir kafeteryamız vardı 7/24 saat çay ve kahve ikramı yaptığımız.

Bundan dolayı kütüphanemizi tercih ettiklerini düşünüyorum.

Pandemi döneminde kütüphanenin yoğunluk durumu ile ilgili bilgi

verir misiniz?

Bunu sosyal olarak nitelendirmek ne kadar doğru olur bilemem ama

ücretsiz olması hasebiyle sanırım, bir de evde çok fazla vakit geçirmek

istememe gayretiyle kendilerini kütüphaneye atıyorlar. Kütüphaneyi

kullanmak istiyorlar. İster istemez sayı elbette fazla oluyor. Bizim

kütüphanemizde bir giren beş altı saat kalıyor gibi bir mantık yok.

Örnek veriyorum sabah saat sekizde gelen akşam dokuzda çıkıyor. Bu

konuda hiçbir sınırlama yok. Bundan dolayı da ister istemez yoğunluk

artıyor. Kütüphaneye girmek için bekleyişler uzun sürüyor. Dolayısıyla

kuyrukların da olduğu dönemleri çok net hatırlıyorum. Devamında

pandemi olması da buna engel olmadı.



Pandemi döneminde, normal zamanlardan farklı olarak

uygulamalarınızda ne gibi değişiklikler olmuştur? 

Maske, sosyal mesafe ve hijyen bunlar bizim için çok önemliydi. HES

kodunun devreye alınması, riskli veya risksiz olanların tespit edilmesini

sağladı. Tabii bu süreçte dünyanın gündeminin maske olması çok

önemliydi. Odalarda mesafeli oturma planını uygulamamıza rağmen

insanlar maske takmak istemiyorlar. Çok sıkılıyorlar ve ders

çalışamadıklarını söylüyorlar. Gündem maske iken kütüphanelerde buna

çok fazla riayet edilmiyor. Bu bizi çok üzüyor. Neticede insanların

dikkat etmesi gerekiyor; bunu defalarca söylemek, uyarmak, ikaz etmek

iyi bir şey değil. Bu konuda çok fazla anlaşamıyoruz okuyucularımızla.

Onlar daha rahat hareket etmek istiyorlar. Rahat hareket etmek ve nefes

almak istiyorlar. Onun haricinde yönetim olarak -bana göre- aldığımız

en önemli önlem, HES kodunun devreye alınmış olmasıdır.

Maske konusunda uyum sağlamak istemeyen kullanıcılara bir

yaptırım uygulandı mı? 

Tabii, çoğu kez. Üç kez uyarıyoruz. Yani uyarmamak gerekir diye

düşünüyorum ben. Bilinçli insanların yapması gerektiğine inanıyorum.

Maske dünyanın gündeminde olduğu için söylüyorum bunu ama

uymayanlar var tabii ki. Üç kez ikaz ediyoruz. Üçüncü ikazımızda tabii

olmayanlara mecburen idari bir yaptırım uyguluyoruz. Bir haftadan

başlayıp bir aya kadar kütüphaneden uzaklaşma cezası gibi cezalar

veriyoruz.

Bu süreçte kullanıcılarınızla hangi kanallarla iletişime geçtiniz ve

verdiğiniz hizmetler konusunda kullanıcılarınızı nasıl

bilgilendirdiniz?

 Daha çok herkesin yaptığı gibi sosyal medyadan duyurularımız oldu.

Giriş ve çıkışlardaki panolarımıza asmış olduğumuz ilan ve

duyurulardan daha çok iletişim kurduk. Ayrıca salon salon girip ikaz

ettik.



Pandemi nedeni ile koleksiyonunuzu açık erişime açtınız mı?

Hayır açmadık.

Bu süreçte online seminer/webinar vs. düzenlediniz mi?

Düzenlediyseniz katılım ne ölçüde oldu?

Biz düzenlenmesini çok arzu ettik. Yazarlarla, şairlerle bir seminer

planlamıştık fakat pandemi öncesiydi bunların hepsi. Pandeminin

devreye girmesi bunları ertelemek durumunda bıraktı. Lakin mevcut

olan sistemin ona müsait olmadığını da ön planda tutmak gerekir diye

düşünüyorum. Neticede burada insanlarımız okumaktan ziyade etüt

merkezi olarak kullanıyorlar kütüphanemizi. Bu da maalesef ki böyle bir

sonucu doğuruyor.

Bu süreçte personelin ruh sağlığı için süreçle alakalı herhangi bir

eğitim verildi mi?

Hayır verilmedi. Biz daha çok yönetimin, Kültür Bakanlığı'nın bu

konuda izlemiş olduğu süreci takip ettik. O yüzden personele özel bir

pandemi eğitimi verilmedi.
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1. Arș�vletmek

2. Kara

3. Ulema

4. Batakhane

5. Uzaklık

6. İnz�va

7. Acente

8. İzd�vaç

9. V�rane

10. Put

11. Pusu

12. A�lev�

13. Muharrem

14. Çev�rmen

15. Tatar



.1متوصل

کتوم .2 

قابل .3

انفصاالت .4

ارونان .5

اخابیر .6

مجهول .7

کوکبه .8

انتعاظ .9

کر .10

جزر .11

ملکی .12

مالحده .13

اتحادی .14

اتراز .15

Hazırlayan: Zeynep Sultan Sarıkaya



Meslek� ya da k�ș�sel yazılarınızı b�ze göndererek
blog sayfamızda kend�n�ze yer bulab�l�rs�n�z.
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meden�yetb�lg�toplulugu@gma�l.com

Blog sayfamıza ulașmak �ç�n tıklayınız.

https://bbybilgitoplulugu.wordpress.com/
https://bbybilgitoplulugu.wordpress.com/
https://bbybilgitoplulugu.wordpress.com/
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Üyes� Olmak İster m�s�n?Üyes� Olmak İster m�s�n?Üyes� Olmak İster m�s�n?

Üye olmak �ç�n �ç�n tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/1hbRhqkJDL1lne00wvXwp7Sj_bt4RV5kxRQJWpYhe820/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
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Sosyal mecralardayız!

FACEBOOK

@medeniyetbilgitoplulugu

TWITTER

@medeniyetbilgi

INSTAGRAM

@medeniyetbilgitoplulugu
@medeniyetbby
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