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TOPLULUK BAŞKANI’NDAN… 

Merhaba Arkadaşlar, 

Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBYB) 

3.sınıf öğrencisi ve Üniversitemizin Medeniyet Bilgi Topluluğu Başkanıyım. Öncelikle 

Bölümümüze yeni kaydolmuş arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz demek isterim. Ayrıca 

tüm öğrenci arkadaşlarıma ve hocalarıma verimli ve başarılı bir akademik yıl dilerim. 

Bölüm arkadaşlarımız ve hocalarımız ile birlikte Medeniyet Bilgi Topluluğu’nu 

kurmamızın en büyük amaçlarından biri de hem kendimizi hem de Bölümümüzü en iyi 

şekilde tanıtabilmekti. Maalesef Bölümümüz toplumumuz tarafından ya bilinmiyor ya da 

yanlış biliniyor! Bu konuda bizlere çok fazla görev düşüyor… 

Bölümümüz 21. yüzyılda yaşanmakta olan sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve 

daha pek çok alandaki değişimlere cevap verebilecek ve bizleri tam donanımlı mezun edecek 

şekilde eğitim ve araştırma programları yürütmektedir. Akademik kadromuzda bulunan bütün 

hocalarımız mesleklerinde birbirlerinden kıymetli ve değerliler. Sadece derste bir hoca değil, 

gerçek anlamda sizlere yardımcı olan ve bölümü daha iyi anlamanız için sizlere yeni yollar 

gösteren çok önemli insanlardır. 

Henüz yeni bir Bölüm ve yeni bir Topluluk olmamıza rağmen herkesle iletişimde 

olmaya, kendimizi geliştirmeye ve aynı zamanda toplumumuzu, kültürümüzü tanıma adına 

önemli adımlar atıyoruz. Diğer üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetim Bölümlerinde kurulan 

topluluklarla da iş birliği içerisinde çalışıyoruz ve bu sayede hem ilerideki meslektaşlarımızı 

tanıyor hem de çok farklı etkinliklerde bir arada olabilme şansını elde ediyoruz. Mesleğimizi 

sadece bir iş olarak değil, sevdiğimiz ve güzel vakit geçirdiğimiz bir faaliyet olarak 

görüyoruz.  

2018-2019 akademik yılının başlangıcında Medeniyet Bilgi Topluluğu olarak 

bültenimizin ilk sayısını sizlere sunmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Sizlerin de yardım 

ve katkılarıyla bültenimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Her türlü fikir ve önerilerinizi 

bültende verilen sosyal medya adreslerinden bizimle paylaşabilirsiniz. 

Medeniyet Bilgi Topluluğu olarak gelecekte de daha güzel işlere adım atmak istiyoruz. 

Mesleğini seven insanlarla güzel işler yapmak dileğiyle…                                                                                                                

Melek Kılıç  

Medeniyet Bilgi Topluluğu Başkanı 
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HOCALARIN KALEMİNDEN 

 

Merhaba Sevgili Gençler, 

Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor… Dört yıllık bu süreçte sizlerle birlikte sahip 

olduğumuz ve olduğunuz birikim ve değerleri paylaşacak olmaktan büyük bir heyecan 

duyuyoruz. 

Öncelikle sizleri gönülden kutluyorum. Lise eğitiminizi başarıyla tamamlayıp 

Bölümümüzü tercih ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Ailelerinizin bu süreçteki 

katkıları da unutulamaz, onlara da Bölümümüz adına çok teşekkür ediyorum. Sizler pek çok 

zorluğun üstesinden gelerek buralara geldiniz. Bundan sonra hep beraber yeni bir yolculuğa 

başlıyor ve yeni bir ufka doğru hareket ediyoruz. 

Üniversitemize ayak bastığınız ilk andan itibaren hayatınızda büyük bir değişim ve 

dönüşüm sürecinin de başladığının farkında olduğunuzu umuyorum. Eğitim göreceğiniz bu 

Bölüm, sizleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak için pek çok imkân ve fırsatlar 

sunmaktadır. Genç ve dinamik bireyler olarak bu imkân ve fırsatları görmeniz, bunları iyi 

değerlendirmeniz ve kurumsal ve bireysel birikimlerden yararlanarak kendinizi geliştirmeniz 

gerekiyor. Kariyer planlarınızı daha şimdiden bu akılcı temele dayalı olarak yapabilirseniz 

mezun olduğunuzda başarılı bir geleceğin kapılarını açmış olursunuz. 

Bölüm olarak çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle sizleri küreselleşen dünyaya 

hazırlamayı istiyoruz. Dünyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Teknolojik ve bilimsel 

gelişmeler daha önce hiç olmadığı kadar hız kazandı. 20. yüzyılda başlayan bu süreç 21. 

yüzyılda dünyayı giderek güçlü bir şekilde etkiliyor. Bu nedenle özellikle alanımızla ilgili 

gelişmeleri yakından takip ederek hazırlayacağımız eğitim ve araştırma programlarıyla 

mesleğimizi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz.  

Bölümümüz her ne kadar yeni kurulmuş bir Bölüm olsa da gerek akademik kadrosu ve 

gerekse mevcut öğrencileriyle çok yoğun bir akademik faaliyet ve sosyal hareketlilik 

içerisindedir.  Öğrencisine değer veren ve onları gelecekteki meslektaşları olarak gören 

Bölümümüz bu anlayışla eğitim vermektedir. Bölümümüz sizlere Avrupa üniversiteleri ile 

imzalanan değişim anlaşmaları çerçevesinde yurt dışında eğitim görme imkânları da 

sunmakta, çift anadal, yandal ve çift diploma ile yetkinliklerinizi zenginleştirmenize katkı 

sağlamaktadır. 
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Bölümümüz gerek teorik gerek uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında, 

çeşitli etkinlikler, etkileşim programları, özel mesleki alanlara yönelik stajlar, kurum içinde 

öğrenci çalıştırma programları, bilimsel ve sosyal projelere verilen destekler ve Bilgi 

Topluluğu isimli öğrenci kulübümüz ile hem kişisel gelişiminize katkı sağlayan hem de rol ve 

sorumluluk alarak çalışma hayatına hazırlanacağınız ortamlar sunmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki çalışkan, ilgili, meraklı, kendini sürekli geliştirmeyi amaç edinen, 

yenilikçi, değer bilir, dürüst, etik değerlere bağlı ve aynı zamanda sosyal becerileri olan, 

topluma ve çevreye saygılı, mutlu öğrenciler Bölümümüzü ve ülkemizi daha da ileriye 

götürecektir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yeni öğrenim hayatınızda başarılar 

diliyorum. 

Prof. Dr. Bilgin Aydın 

Bölüm Başkanı  
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İMÜ MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU 

Medeniyet Bilgi Topluluğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi 

ve Belge Yönetimi öğrencileri tarafından 2017’de kuruldu. Topluluğun kurulma amacı 

öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda gelişmelerine yardım etmek; 

kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve arttırmak; kitap ve kütüphane ihtiyacı olan ilk, orta 

ve lise dengi okullara kitap temin etmek ve kütüphane kurmak; tarihî belge ve eserleri 

korumaya yönelik öğrenciler arasında farkındalık meydana getirmek; öğrencilerin genel 

kültürlerini arttırmak amacıyla çeşitli toplantılar, seminerler, paneller ve söyleşiler 

düzenlemektir.   

Topluluk Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu’na 3 kişiden oluşan bir Denetleme Kurulu ve bir muhasip öğrencimiz de 

destek vermektedir. Topluluğun akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Tak 

yapmaktadır.  

Topluluğun başlıca etkinlik alanları olarak eğitim çalışmaları yapmak, konferans ve 

söyleşiler düzenlemek, kitap toplama kampanyaları yapmak, geziler düzenlemek, bülten 

hazırlamak ve diğer üniversitelerde bulunan benzer topluluklarla ortak faaliyetlerde bulunmak 

olarak belirlenmiştir. Bu faaliyetler için özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk 

desteği talep edilmektedir. 

Bu kapsamda Medeniyet Bilgi Topluluğu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 4 

seminer gerçekleştirmiştir. Ayrıca topluluk üyelerimiz 10-12 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirilen III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBYB) Öğrenci 

Kongresi’ne katılmışlardır.   

 Bu faaliyetlerin haricinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Topluluk 

üyelerimiz bu dönem içerisinde iki ilkokula kütüphane kurma faaliyetine katılmışlardır. 

Ayrıca yılın belirli zamanlarında düzenlenen çocuk ve gençlik festivallerinde de yer 

almışlardır.  

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Tak 

Bölüm Başkan Yardımcısı & Medeniyet Bilgi Topluluğu Danışmanı 
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     SEMİNERLER 

 

İMÜ BBYB VE MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU SEMİNERLERİ 1: 

"Arşiv ve Kütüphanelerde Kitapların Restorasyon ve Konservasyon Yöntemleri" 

Dr. Ragsana Hasanova 

15 Şubat 2018 

Bölümümüz ve Medeniyet Bilgi Topluluğu’nun ilk seminerini 15 Şubat 2018 Perşembe günü 

gerçekleştirdik. Misafirimiz Dr. Ragsana Hasanova "Arşiv ve Kütüphanelerde Kitapların 

Restorasyon ve Konservasyon Yöntemleri" konusunda bir seminer vermiştir. Seminerde nadir 

eserler, el yazması eserler ve matbu eserlerin uygun depolama koşullarının kriterleri, 

bozulmanın teşhisi, eserlerin konservasyon ve restorasyon aşamaları ayrıntılarıyla açıklanmış 

olup; kütüphane ve arşiv uzmanlarının korumaya yönelik alacakları tedbirler irdelenmiştir. 

Seminerin sonunda Sayın Dr. Hasanova’ya katkılarından dolayı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. 

Bilgin Aydın tarafından bir plaket sunulmuştur. 
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İMÜ BBYB VE MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU SEMİNERLERİ 2: 

“Grafoloji Bilimi ve Kriminal Yönden Belge İncelemeleri” 

Dr. Şahin İplikçi 

22 Mart 2018 

Seminer serimizin ikincisinde Adli Bilimler Uzmanı Dr.Şahin İplikçi akademisyen, 

araştırmacı ve öğrencilerle birlikte oldu.   “Grafoloji Bilimi Ve Kriminal Yönden Belge 

İncelemeleri” başlıklı seminerde: 

Belgelerde ve belge türlerinde sahtecilik yapılış yöntemleri (belgeyi oluşturan unsurlar), belge 

türleri, belgede sahtecilik suçları, imza ve el yazıları, el yazıları inceleme teknikleri, el yazıları 

ve çeşitleri (kişisel özellikler), adli belge incelemekte kullanılan bazı teknik cihazlar gibi 

konular ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Seminer sonunda Sayın Dr. İplikçi’ye katkılarından 

dolayı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Bilgin Aydın tarafından bir plaket sunulmuştur. 
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İMÜ BBYB VE MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU SEMİNERLERİ 3: 

“Okul Kütüphanecileri Uzaydan mı Geldiler?” 

Ayşe Yüksel Durukan 

24 Nisan 2018 

Robert Lisesi Kütüphanesi Medya Merkezinde teknoloji koordinatörlüğü yapmış, halen 

Uluslararası Okul Kütüphanecileri Derneği’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölüm 

başkanlığını ve Terakki Okullarında Kütüphane danışmanlığını yürüten Sayın Ayşe Yüksel 

Durukan okul kütüphaneleri ve kütüphaneciliği konusunda son derece ilginç ve bilgilendirici 

bir seminer vermiştir. Kendisine katkılarından dolayı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Bilgin 

Aydın tarafından bir plaket sunulmuştur. 
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İMÜ BBYB VE MEDENİYET BİLGİ TOPLULUĞU SEMİNERLERİ 4: 

Bilgi ve Bilim Yolunda BBY’ciler 

Salih Aydın, Melek Kılıç, Yağmur Torun & Muhittin Gündoğdu 

15 Mayıs 2018 

Bölümümüzün Bilgi Topluluğu ile birlikte hazırladığı seminerlerden dördüncüsünün 

konukları bu kez öğrenci arkadaşlarımızdı. Bölümümüzden Melek Kılıç, Muhittin Gündoğdu 

ve Yağmur Torun ile İstanbul Üniversitesi BBYB’den Salih Aydın katılmış oldukları 

toplantılarla ilgili deneyimlerini birer sunumla paylaştılar. Sunumlarından sonra Bölüm 

Başkanımız kendilerini birer sertifika ve Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın “Osmanlılarda 

Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” başlıklı kitabıyla ödüllendirdi. 
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ÖĞRENCİ KONGRESİ 

 

III. ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (BBYB) ÖĞRENCİ 

KONGRESİ 

10-12 Mayıs 2018, Ankara 

 III. Uluslararası BBY Bölümü Öğrenci Kongresi Ankara Üniversitesi BBYB ve 

Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu iş birliğiyle 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Ana teması “Bilgi 

Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci” olan Kongre’de ülkemizde kütüphanecilik 

mesleğinin öncüleri olan, yaşamını yitirmiş meslek büyüklerinin adını taşıyan 6 oturum 

gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda, Bugünün ve geleceğin kütüphane ve diğer bilgi merkezi 

kullanıcıları olan x, y, z ve α kuşağının özellikleri ve beklentileri, yeni nesil kütüphanecilerin 

taşıması gereken nitelikler ve yeterlilikler, yapay zekâ, büyük veri ve sosyal medya 

konularının bilgi merkezlerine ve sundukları bilgi hizmetlerine yansımaları, kullanıcı odaklı 

hizmet tasarımları, geleceğin kütüphaneleri, teknolojik dönüşüm sürecinin insan faktörünün 

önemi, kütüphanecilerin istihdamı, değişen bilgi kayıt ortamları, akıllı kütüphane binaları gibi 

konular ele alınmıştır. 

 Kongre’ye, 400’ü aşkın Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencisiyle beraber 

toplam 24 kurum ve kuruluştan 408 kişi katılmıştır. Kongrede 36 bildiri ve 4 poster çalışması 

sunulmuştur. Onur konukları olan Prof. Dr. Sayın Berin Uğur Yurdadoğ ve Prof. Dr. Özer 

Soysal öğrencilerle söyleşi yapmışlardır. İki gün boyunca 61 lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin hazırladıkları bildiriler posterler sunulmuştur. Ayrıca, Ankara Üniversitesi 

Bilgi-Sizsiniz Topluluğu’nun “Kitap Destek Projesi” adı altında her yıl bir köy ilkokulunda 

kurdukları okul kütüphanesi fotoğraflarından oluşan sergi ve öğrenci bilgi topluluklarını 

tanıtan stantlar hazırlanmıştır. Kongre süresince sosyal etkinlik programı çerçevesinde Anıt 

Kabir ziyaret edilmiş, Kale-İçi gezilmiş, Ankara turu, kongre yemeği ve Cumhurbaşkanlığı 

Senfoni Orkestrası konseri düzenlenmiştir. 

 

 

 

 Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır ve 18 öğrenci arkadaşımız ile 

katıldığımız bu Kongre’de Bilgi Topluluğumuz da bir stant açarak diğer üniversitelerimizin 
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BBYB’den gelen bilgi topluluklarıyla bir arada olma ve yaptıklarını paylaşma fırsatını 

yakaladı. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır hem Kongre’nin Bilim Komitesi’nde yer almış, 

hem de Fehmi Ethem Karatay’a Saygı Oturumu’na başkanlık yapmıştır. 

 Kongre’nin organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren ve bizleri en iyi 

şekilde ağırlayan Ankara Üniversitesi BBYB hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza 

gönülden teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık … 
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DİĞER ETKİNLİKLER 

 

KÜTÜPHANE ZENGİNLEŞTİRME ETKİNLİKLERİ 1: 

Sakarya Nazım Üner İlkokulu’na Kütüphane Kuruyoruz! 

6 Nisan 2018 

Medeniyet Bilgi Topluluğu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gönüllülük Topluluğu’nun iş 

birliği ile gerçekleştirilen bu projede Sakarya Nazım Üner İlkokulu’nun Kütüphanesi 

zenginleştirildi ve düzenlendi. Üniversite genelinde duyurulan kampanyalar ile kitapların bir 

kısmı bağış yolu ile diğer bir kısmı ise satın alınarak elde edildi. Kütüphane açılışını Nazım 

Üner İlkokulu Müdürü gerçekleştirdi. Gönüllülük Topluluğu ve Medeniyet Bilgi Topluluğu 

üyeleri olarak öğrenciler ile birlikte kütüphanede çeşitli etkinlikler yapıldı.  
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KÜTÜPHANE ZENGİNLEŞTİRME ETKİNLİKLERİ 2: 

Bir Eksiği De Sen Tamamla! 

 (Van / Özalp İlçesi Karasu İlköğretim Okulu Kütüphanesi) 

14 Nisan 2018 

Türk Kütüphaneciler Derneği Kampüs İstanbul Öğrenci Kolu ve Medeniyet Bilgi Topluluğu 

iş birliği ile Van’ın Özalp İlçesinde bulunan Karasu İlköğretim Okulu Kütüphanesi 

zenginleştirildi. Etkinlik için oluşturulan afiş Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde paylaşılarak, etkinlik kampanyalar ile duyuruldu. 

1.Sınıftan 8.sınıfa kadar romanlar, hikâye kitapları, ders çalışma kitapları ve kırtasiye 

malzemeleri okullarda toplandı. Topluluk üyeleri tarafından öğrencilerin kullanmaları için 

çeşitli materyaller (kitap ayracı, origami vb.) yapıldı. Toplanan tüm materyaller Türk 

Kütüphaneciler Derneği desteği ile Van’ın Özalp İlçesine öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte 

gönderildi. Kütüphanede birinci gün raf sistemleri ve kütüphanenin düzeni ayarlandı. İkinci 

gün ise kitaplar raflara yerleştirildi. Kütüphane öğrencilere uygun bir hale getirildi ve 

öğrenciler ile birlikte çeşitli etkinlikler yapıldı. 
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İMU Medeniyet Bilgi Topluluğu ve Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi  

23 Nisan Etkinliği 

24 Nisan 2018 

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nin düzenlediği ve İMU Medeniyet Bilgi Topluluğu olarak 

destek verdiğimiz etkinlikte Bölüm öğrencilerimiz ilkokul düzeyindeki öğrenciler ile birlikte 

origami (kâğıt katlama sanatı) etkinliği gerçekleştirdi.  Öğrenciler toplamda üç gruptan oluşup 

sayıları 10-15 arasındaydı. TKD Kampüs İstanbul üyelerinin de katıldığı bu etkinlikte origami 

çeşidi olarak kedi, köpek, tavşan, kalp figürleri öğrenciler ile birlikte yapıldı. Origami 

etkinliği bittikten sonra Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar ve Müdür 

Yardımcısı Sibel Bahar’ın da katılımıyla öğrenciler ile birlikte kulaktan kulağa oyunu 

oynandı. Etkinlik bitiminde bütün çocuklara Türk bayrakları ve kitap ayraçları dağıtıldı. 
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İMU Medeniyet Bilgi Topluluğu İstanbul Gençlik Festivalinde! 

2-6 Mayıs 2018 

Medeniyet Bilgi Topluluğu, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar’ın 

daveti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Alanı Origami Atölyesi’nde gençler ve 

çocuklarla birlikte oldu. Origami Atölyesi içerisinde topluluk üyeleri festivale gelen her 

yaştan insanlarla birlikte eğlenceli çeşitli origami figürleri yaptılar. Topluluğumuz bu 

Festivalde de görevi başındaydı  
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