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ÇALIŞMA RAPORU 

 
         Sayın başkan, değerli üyelerimiz. 
         Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak iki yıldır bu 
görevi yürütüyoruz. Şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına hoş geldiniz der, 
saygı ve sevgilerimizi sunarız. Bir meslek örgütü olarak çalışmalarını yürüten 
derneğimizin çalışmalarında katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 
         2006 yılı … ayından bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda, mesleki gelişme, 
meslektaşlarımız arasında dayanışma, Kütüphaneleri ön plana çıkarma ve benzeri 
konuları ön plana çıkarmanın gayreti içerisinde olduk. Bu ve benzeri çalışmalar 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve dernek üyelerimizin desteği ve katkısıyla 
gerçekleştirildi. Etkinlikler bunların başında gelmektedir. 
         Kütüphane Haftaları kutlamaları etkinlikleri, hazırlık, uygulama ve katkı 
açısından ilimizde şemsiye sorumluğunu yerine getirmiş, kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde önemli etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 
         Halka açık meydanlarda ‘’ İzmir Kitap Okuyor ‘’ etkinliğiyle insanlarımızın 
kitaba ve okumaya karşı ilgilerinin çekilmesi sağlanmıştır. Bu konuya basınımız da 
ilgi göstermiştir. Bu yıl çeşitli nedenler ‘’ Geleneksel Yemeğimizin ‘’ 
gerçekleştirmemize olanak sağlamamıştır. Ancak; geçen yıl Kuşadası Korular Otel 
de kalabalık bir meslektaş ve kütüphane dostuyla güzel bir birliktelik geçirilmiştir. 
         Yeni çıkan ‘’ dernekler yasası ve Medeni yasa gereği Derneğimizin Ana 
Tüzüğü’nde yapılan değişiklik ve yeni maddelerin oluşturulmasında Yönetimi 
kurulumuz etkin görev almış ve katkı sağlamıştır. 
         Derneğimiz genel Merkezinin temel organizasyonunda ve katkı sağlayarak 
gerçekleştirilen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerine (9 Seminer) şube 
derneğimiz de katkı sağlamıştır. 
         İlimiz Anakent Belediyelerinden Karşıyaka Belediyesi işbirliğiyle, Konak, 
Büyükşehir, Çiğli belediyeleri kütüphane çalışanlarına ‘’ Yaratıcı Kütüphane 
Hizmetleri ve Halkla İlişkiler ‘’ konularında seminer verilmiştir. Böylece Kütüphane 
hizmetlerinde çeşitlilik ve anlamlı hizmet üretmelerine katkı sağlanmıştır. 
         İlimizde kurulu bulunan Rasime-Der ile işbirliği yaparak, Rasime-Recai-
Şeyhoğlu kütüphanelerinin açılışların katılınmış ve kitap yardımında bulunulmuştur. 
Ayrıca; bu kütüphanelerde görev yapanlara ‘’ Eğitim Semineri ‘’ verilmesi yönünde 
ilke kararı alınmış ve planlamasına geçinmiştir. 
         İlçe Halk Kütüphanelerinden bazıları ziyaret edilerek çalışmaları hakkında 
bilgiler alınmış ve bazı yardımlarda bulunulmuştur. Gönül ister ki bu ve benzeri 
çalışmalar daha sıklıkla yapılmalı. Ancak; asli görevimiz, zaman ve en önemlisi 
maddi durumdur. Üyelerimizin katkıları belirleyici olmaktadır. Dernek çalışmaları 
hiçbir zaman sadece Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ve az 
sayıda üyenin çalışmalarıyla yürütülecek iş değildir. Her üyenin yapabileceği bir iş 
mutlaka var. Bu sorumluluk gerektirmektedir. 



        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Derneğimiz Genel Merkezi’nin ve 
Goethe Enstitüsü birlikteliğiyle 23-24 Mayıs 2008 tarihlerinde ‘’ ‘2008 İzmir 
Semineri ‘’ gerçekleştirildi. Bu seminerin gerçekleşmesinde derneğimiz belirleyici 
ve uygulamasıyla da örnek olmuştur.  
        Son yıllarda katıldığımız toplantı, konferans ve sempozyumlarda 
akademisyenler, kütüphaneciliğin, Bilgi ve Belge Yöneticiliği mesleğinin ilk on 
meslek içerisinde olacağını söylüyorlar. Bizler bunun farkında mıyız? Önce 
birbirimize, mesleğimize sahip çıkmak zorundayız. Kütüphanelerimize sahip 
çıkmalıyız. Kütüphaneciler ve kütüphaneler olarak çok sayıda sorunumuzu 
sayabiliriz. Halk Kütüpahaneleri olarak öncelikli sorunumuz; Kütüphanelerin devri 
konusudur. Ortada sürekli gündemde olan ne olacağı kestirilemeyen bir konu. 
Genel merkezimiz bu konuyu yakından takip etmektedir. Müzeciler teknik eleman 
konusunda yaptıkları bir çalışmayı bakanlığımıza sunmuştur. Kütüphaneciler için bu 
konu hızla gündeme taşınmalıdır. Bunları bir araya gelip tartışmak ve gündeme 
almalıyız. Bunun için meslektaşların ben Üniversite de , ben okul da, ben Halk 
Kütüphanesi’nde çalışıyorum beni az ilgilendiriyor gibi bir lüksü olmamamladır.   
        Bazı üyelerimizin derneğimizden istifa etmeleri üzücü olmuştur. Kişiler 
kişilere kızabilir. Ancak; Dernekler demokratik yaşamın birer parçasıdırlar. Meslek 
örgütü konumundadır. Düşüncelerini ortaya koymak, paylaşmak, katkı sağlamak 
her üyenin hakkı, sorumluğu ve görevidir. 
       Teknolojideki gelişmeler ve Internet kullanmadaki yaygınlı nedeniyle İl Dernek 
Müdürlüğü’nce yapılan eğitime katılınmış ve e-dernek projesi kapsamında 
derneğimizin bir e-postası ve dernek işlemlerimiz için www.dernekler.gov.tr  WEB. 
Sayfasından şifremizle işlemlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Derneğimizin e-posta 
adresi ‘’ tkdizmirsb@mynet.com ‘’ bu adrese bilgi, belge haberler gönderebilirsiniz. 
        Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 2 yıllık çalışmamızı özetlemiş 
bulunuyoruz. Derneğimizin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde katkı sağlayan 
üyelerimize, diğer sivil toplum örgütlerine, kişi ve kurumlara teşekkür eder 
saygılarımızı sunarız. 
        Derneğimizin çalışma raporunu genel kurumuzun görüşlerine ve takdirlerine 
sunarız. Saygılarımızla… 26 Mayıs 2008 
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