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TARANAN KAYNAKLAR 

Google üzerinde yapılan aramalar 

kütüphane gönüllü 

"gönüllü kütüphaneciler" 

"kütüphane gönüllüleri" 

gönüllü site:tk.kutuphaneci.org.tr 

gönüllü site:http://www.unak.org.tr/ 

 

Makaleler için 

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak 

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/ 

http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspx 

Kitaplar için 

http://www.toplukatalog.gov.tr/ 

Tezler için 

http://tez2.yok.gov.tr/ 

YABANCI KAYNAKLAR 
http://www.worldcat.org/ 

su:Volunteer workers in libraries. 371 doküman listeleniyor.  Bunların türlere göre dağılımı: 

All Formats (371) 

Book (203) 

Thesis/dissertation (28)  

Microform (26) 

eBook (15) 

Article (71) 

Journal, magazine (30) 

eJournal/eMagazine (1) 

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale
http://uvt.ulakbim.gov.tr/
http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspx
http://www.toplukatalog.gov.tr/
http://tez2.yok.gov.tr/
http://www.worldcat.org/
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Video (20) 

VHS (15) 

DVD (1) 

 Audiobook (18) 

Cassette (16) 

CD (1) 

Archival material (10) 

Image (8) 

 

LISTA 

www.libraryresearch.com/  

tı: volunteer su: library. 235 sonuç.  Türlere göre dağılım: 

Trade Publications (97) 

Magazines (77) 

Academic Journals (48) 

Reviews (9) 

Books (4) 

BİRKAÇ GÖZLEM 
Kütüphane gönüllüleri üzerine kitap tespit edilememiştir.  Makale 1 tanedir ve yabancı uygulamalara 

ilişkindir (http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/tollkit_friends_library.pdf ). 

Tez 1 adet. 

Geçmişte gazetelerde çıkan, kişilerin kütüphane kurmalarına ilişkin gönüllülük haberlerine 

erişeceğimiz bir kaynakça bulunmamaktadır. 

Çalışmada kütüphane vakıfları konusunda 1 kitap, 1 bildiri ve 4 makale yer almaktadır. 

Toplam 219 yazının 54’ü “Görme Engelliler İçin Kitap Okuma” hakkındadır.  

 

 

 

 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/tollkit_friends_library.pdf
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DANIŞMANLIK    

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/kisisel_sayfalar/kisisel_ukonya.html   Yard. Doç. Dr. Ümit 

KONYA      ***  Gönüllü danışmanlık yapılarak … 

EĞİTİM VERME    
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/06/evinin-bahcesine-kutuphane-kurdu-corum / Evinin 

bahçesine kütüphane kurdu-Çorum. 6.1.2012  ***  Çorum’un Osmancık ilçesinde 88 yaşındaki emekli 

öğretmen Salim Savcı, evinin bahçesine kurduğu kütüphane ile köydeki öğrencilere gönüllü eğitim 

veriyor. Savcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek yaşamına emekli olup noktayı koyduktan 

sonra memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar Köyü’ne döndüğünü söyledi.Eğitime 

katkı vermek amacıyla uzun yıllar fizik ve kimya öğretmeni olarak görev yaptığını ve bir çok öğrenci 

yetiştirdiğini söyledi. 

GENEL    
http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/tollkit_friends_library.pdf  Kütüphanelerin 

Dostlara İhtiyacı Var:  Kütüphane Dostları Grubu oluşturmak veya üyesi bulunduğunuz grubu 

canlandırmak için bir yardım paketi  ***   

GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUMA    
http://www.getem.boun.edu.tr/gonullu.asp  Gönüllüler  ***  "Görme ve basılı kaynaklardan 

faydalanamayan (print) engellilere yönelik olarak geliştirilen elektronik kütüphanenin 

zenginleştirilmesi amacı ile,kendi imkanları ile gönüllü olarak kitap okumak isteyenler için bir mail 

listesi oluşturulmuştur.Kitap okurken dikkat edilecek noktalar, daha önce okunmuş kitaplar ve 

okunan kitapların nasıl ve nereye gönderileceği ile ilgili bütün bilgiler aşagıda belirtilen adreste 

mevcuttur. 

http://groups.yahoo.com/group/gonulluokuyucu/ 

http://www.ibb.gov.tr/sites/sesliweb/Pages/SesliKutuphane.aspx  İBB körler kütüphanesi  ***  

"Kullanmakta olduğu sistemler. Körlerin ve az görenlerin gören vatandaşlarımız gibi kitaba tam 

erişimini sağlamalıdır. Bu hizmete destek vermek isteyen gönüllü vatandaşlarımızın bu hizmete 

katılımını sağlamalıdır. 

Bu hizmet için İstanbul Büyükşehir belediyesi körler kütüphanesi var. Eğer körler az görenler ve 

gönüllü kitap seslendirmek isteyen kitap seven vatandaşlarımızda varsa bu hizmeti dünyada örnek 

gösterilen gelişmiş ülkelerin seviyesinde yürütürüz. " 

http://www.mkutup.gov.tr/mkp/  Konuşan kitaplık. Görme Engelliler Merkezi  ***  Bu başarıda 

yanımızda olan Konuşan Kitaplık Ailesini oluşturan tüm üyelerimize ve gönüllü okuyucularımıza 

sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

http://gesek.akdeniz.edu.tr/gonulluluk-esaslarimiz-ve-ortakliklarimiz Gönüllülük Esaslarımız Ve 

Ortaklıklarımız 

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/kisisel_sayfalar/kisisel_ukonya.html
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/06/evinin-bahcesine-kutuphane-kurdu-corum
http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/tollkit_friends_library.pdf
http://www.getem.boun.edu.tr/gonullu.asp
http://groups.yahoo.com/group/gonulluokuyucu/
http://www.ibb.gov.tr/sites/sesliweb/Pages/SesliKutuphane.aspx
http://www.mkutup.gov.tr/mkp/
http://gesek.akdeniz.edu.tr/gonulluluk-esaslarimiz-ve-ortakliklarimiz
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Görme  ENGELLİ  KÜTÜPHANEMİZ  Gönüllü  İŞ BİRLİĞİ  PROTOKOLÜ"  ***  Ankara Barosu Görme 

Engelliler Kütüphanesi,  Türkiye Beyaz Ay Derneği kitap sevenler.com,   T.C Akdeniz Üniversitesi 

Merkez Kütüphanesi  Görme Engelliler Salonu Elektronik Kitaplığı   ve protokole dahil olmak isteyen    

görme engelliler için elektronik kaynak üreten kurum ve kuruluşlar    aralarında gönüllülük ve yasal  

ilkelere  bağlı olarak  ortak elektronik kaynak paylaşımının  ,    sağlanmasını      amaçlar.  

http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/gonulluokuyucu.aspx  GÖNÜLLÜ OKUYUCU OLMAK 

İSTERMİSİNİZ ?  ***  Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesinde sizde gönüllü okuyucu 

olarak kitap seslendirmek isterseniz, aşağıdaki formu doldurarak lütfen bize ulaştırın. 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberdetay.aspx?newsid=18312#.UMeU54Mj6So Körler 

kütüphanesi gönüllü bekliyor  ***  "26 Temmuz 2012 Perşembe - 09:49 

Öğretmen tatilde, doktor öğle yemeği molasında, öğrenciler sınav arasında Eyüp Körler 

Kütüphanesi'ne gelip, görme engelliler için kitap okuyor." 

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Telefon-Kutuphanesi-1-Yilda-220-Binden-

Fazla-Arandi-2-Milyon-Dakika-Dinlendi  Telefon Kütüphanesi, 1 Yılda 220 Binden Fazla Arandı, 2 

Milyon Dakika Dinlendi. 2.12.2012  ***  "Telefon Kütüphanesi’nin, gönüllü okuyucuların yanı sıra Türk 

Telekom çalışanlarının da desteğiyle büyüyeceğine dikkat çeken Tahsin Yılmaz, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

“Türkiye’ye Değer gönüllülerinin okuduğu kitaplar bizim için çok değerli. Onların desteği ile görme 

engelli vatandaşlarımızın gelecek ve vizyonlarına her geçen gün büyüyen bir katkı sağlıyoruz. Bu 

büyüme hedefi doğrultusunda 24 bini aşkın Türk Telekom çalışanına çağrı yaptık ve çalışanlarımız 

kitapları gönüllü olarak okumaya başladılar. Bu da kütüphanenin büyümesindeki en büyük 

adımlardan biri olacak.”  " 

http://egitimnerede.com/haber_detay.php?haber_id=4130%5BL%5D&month=12&year=2012  Körler 

kütüphanesi gönüllü bekliyor  ***  Öğretmen tatilde, doktor öğle yemeği molasında, öğrenciler sınav 

arasında Eyüp Körler Kütüphanesi'ne gelip, görme engelliler için kitap okuyor. 

http://www.selimkerim.com/korluk/?page_id=50  GÖNÜLLÜ OLARAK KİTAP SESLENDİREBİLECEĞİNİZ 

MERKEZLER  ***  "Aşağıda gönüllü olarak kitap seslendirebileceğimiz bazı merkezlerin erişim bilgileri 

yer almaktadır.Bu liste ülkemizdeki bütün noktaları içermemektedir.Başka bir çok kurum ve kuruluş, 

sesli kitap kaydı için, stüdyo ve teknik donanım oluşturmuş ya da oluşturmaktadır.Bunların bilgilerine 

ulaştıkça sayfalarımıza ekleyeceğiz. 

Kitap seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünen herkes bu merkezlere 

başvurmak suretiyle görme engelliler için gönüllü olarak kitap okuyabilir. Kayıt kabinlerinde 

gönüllülerce okunan kitaplar teknisyenler tarafından bilgisayarla kaydedilmekte ve temizleme 

işlemleri tamamlandıktan sonra görme engelli okuyucuların kullanımına sunulmaktadır. 

Merkezlerde kabin sayısı sınırlı olduğu için gönüllü okuyucular bir program dahilinde, randevu 

sistemiyle kayda alınmaktadır. Ses kaydı yapılan kurumlarda gönüllü okuyucular, görme engelli 

dinleyiciler ve personel arasında keyifli sosyal ortamlar oluşabilmektedir." 

http://www.tsd.org.tr/milli-kutuphane-gorme-engelliler-icin-kitap-okuyacak-gonulluler-ariyor-1035  

http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/gonulluokuyucu.aspx
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberdetay.aspx?newsid=18312#.UMeU54Mj6So
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Telefon-Kutuphanesi-1-Yilda-220-Binden-Fazla-Arandi-2-Milyon-Dakika-Dinlendi
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Telefon-Kutuphanesi-1-Yilda-220-Binden-Fazla-Arandi-2-Milyon-Dakika-Dinlendi
http://egitimnerede.com/haber_detay.php?haber_id=4130%5BL%5D&month=12&year=2012
http://www.selimkerim.com/korluk/?page_id=50
http://www.tsd.org.tr/milli-kutuphane-gorme-engelliler-icin-kitap-okuyacak-gonulluler-ariyor-1035
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MİLLİ KÜTÜPHANE, GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYACAK GÖNÜLLÜLER ARIYOR  ***   

http://www.ibb.gov.tr/sites/sesliweb/Pages/OkuyucuTanimaFormu.aspx  İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi  Sesli Kitap Portali  ***  "OKUYUCU  TANIMA FORMU 

Bu formun amacı gönüllü kitap seslendirmek isteyenlere  seslendirmek istedikleri uygun kitapların 

seçimini veya kütüphanemizde gönüllü faaliyet türlerini belirlemektir. Kitap okumayı seven gönüllü 

okuyucularımız bu formu doldurarak okudukları kitapları körler ile paylaşmak istediklerini 

göstermektedirler. 

Bu inceliği gösteren okuma sevdalısı değerli okuyucularımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz." 

https://www.facebook.com/marmarakutuphane/posts/450386338326750 KÜTÜPHANE GÖNÜLLÜ 

OKUYUCU BEKLİYOR!  ***  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüp Sultan’da hizmet 

veren Körler Kütüphanesi, görme engellilere ses vermek isteyen gönüllüleri bekliyor. 

http://www.izmirkutup.gov.tr/hizmet.php İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi: Görmeyenler Bölümü  

***  "Belleğe yüklenen bu kitaplar okurların isteği üzerine CD'ye aktarılarak okuyuculara geri 

dönüşümsüz verilmektedir. Geçtiğimiz aylarda, Bornova Rotary Kulübünün katkılarıyla alınan 

Kabartma Baskı Makinemiz de hizmete girdi. Taranan kitaplar; Braille olarak basılmakta ve ""Sosyal 

Gönüllülük Projesin""de çalışan Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin 

çalışmalarıyla, kitapların düzeltmeleri yapılarak ciltlenmektedir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğümüzün yanı sıra, gönüllü okuyucularımız bölümün fiziksel iyileştirmesinde etkin rol 

oynamışlardır. 

Kütüphaneden yararlanan ve kütüphanede zaman geçiren pek çok görme engelli okura gönüllüler 

tarafından canlı olarak kitap okumaktadır. Gönüllü okuyucularımız zaman zaman görme engelli 

okuyucularımızı kültürel etkinliklere (konser, tiyatro v.b) götürerek sosyal yaşama bağlı kalmalarını 

sağlamaktadırlar. 

Bunun yanı sıra görme engelli gençlere yönelik ders çalıştırma ve onların test çözme becerilerini 

geliştirme çalışmaları, Görmeyenler Bölümümüzün en anlamlı hizmetleri arasındadır. Bir süre önce 

görme engelli bir genç kızımız Ankara gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliğini kazanarak, 

pek çok görme özürlü gencimize örnek oldu. Bu konuda inanılmaz özveriyle çalışan gönüllü 

öğretmenlerimizle gerçekten gurur duymaktayız" 

http://yenisafak.com.tr/cumartesi-haber/karanlik-dunyalarin-gonullu-sesleri-31.12.2011-359457 

Karanlık dünyaların gönüllü sesleri| 30 ARALIK 2011,"  ***  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane 

ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi'nde gönüllüler tarafından seslendirilen kitaplar, Türkiye 

genelinde 830 görme engelliye ulaşıyor. ...Köseoğlu, kitap seslendirmeleri için kayıtlı gönüllü sayısının 

950 olduğunu, sayının zaman zaman değiştiğini ancak sürekli ve aktif gelenlerin 50 olduğunu anlattı. 

Başladığı kitabı bitirmeyecek, düzensiz seslendirme yapacak ve belirlenen programa uymayacakların 

gönüllü olmaması gerektiğini dile getiren Köseoğlu, 'Bazen bir kitap okuyup gidenler oluyor. Önemli 

olan şey başladığı kitabı tamamlaması" dedi. 

http://www.zaman.com.tr/kultur/telefon-kutuphanesi-dinlenerek-buyuyor/2023800.html Telefon 

Kütüphanesi ‘dinlenerek’ büyüyor 

http://www.ibb.gov.tr/sites/sesliweb/Pages/OkuyucuTanimaFormu.aspx
https://www.facebook.com/marmarakutuphane/posts/450386338326750
http://www.izmirkutup.gov.tr/hizmet.php
http://yenisafak.com.tr/cumartesi-haber/karanlik-dunyalarin-gonullu-sesleri-31.12.2011-359457
http://www.zaman.com.tr/kultur/telefon-kutuphanesi-dinlenerek-buyuyor/2023800.html


8 
 

KÜLTÜR-SANAT   -   3 Aralık 2012  "  ***  Yıl boyunca en çok İstanbul, Ankara ve Erzurum'dan aranan 

kütüphane; gönüllü okuyucuları arasına Türk Telekom çalışanlarının da eklenmesiyle hedeflerini 

büyüttü. 

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Turk-Telekom-24-Bini-Askin-Gonulluler-

Ordusuyla-Topluma-Deger-Katan-Projeler-Uretmeye-Devam-Ediyor  Türk Telekom, 24 Bini Aşkın 

Gönüllüler Ordusuyla Topluma Değer Katan Projeler Üretmeye Devam Ediyor. 5.12.2012  ***  Türk 

Telekom, 24 Bini Aşkın Gönüllüler Ordusuyla Topluma Değer Katan Projeler Üretmeye Devam Ediyor. 

[Yazıda 14 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor] 

http://www.antalyakutup.gov.tr/index_tr.asp?mn=157 Antalya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Gör - 

İşit Bölümü  ***  Şu ana kadar çeşitli edebi ve kültürel kitaplarının yanı sıra, çeşitli ders kitapları ile 

sınav hazırlık  kitapları bölümümüz ses kayıt stüdyosunda gönüllü okuyucularımız tarafından 

seslendirilerek kullanıcılarımıza sunulmaktadır. 

http://www.bilgivebelge.com/telefon-kutuphanesi-icin-gonullu-ordusu/ Telefon Kütüphanesi İçin 

Gönüllü Ordusu  ***  Türk Telekom’un 120 yöneticisi Telefon Kütüphanesi için kitap okudu, 24 bin 

gönüllü sırasını bekliyor 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/12/11/engelliler-sesli-kutuphanede-bulustu/  Engelliler ‘Sesli 

Kütüphane’de Buluştu. 11.12.2012  ***  Görme engellilerin bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı 

çektiklerini söyleyen Aslan, dernek olarak köprü oluşturmak istediklerini vurgulayarak, “Bu projeye 

İnönü Üniversitesi’nden Nurettin Kaplan’ı dahil ederek, Nurettin Kaplan aracılığıyla gönüllü 

okuyuculara ulaştık” dedi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/27/milli-kutuphane-gorme-engelliler-icin-5-bin-sesli-kitap-

hazirladi/ Milli Kütüphane, görme engelliler için 5 bin sesli kitap hazırladı. 27.10.2012  ***  Milli 

Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, görme engelli kullanıcılara yönelik oluşturulan Konuşan Kitaplık 

Birimi‘nin 2007 sonunda hizmete açıldığını belirtti. Acar, 6 ayrı kabinden oluşan dijital kayıt 

stüdyosunda, sayıları 100’e ulaşan gönüllü okuyucular tarafından okunan kitapların dijital kayıtlarının 

yapıldığını dile getirdi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/26/korler-kutuphanesi-gonullu-bekliyor  / Körler 

kütüphanesi gönüllü bekliyor. 26.7.2012  ***  Yazıda 11 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/06/12/bir-kutuphane-bin-tebessum/   Bir kütüphane bin 

tebessüm. 12.6.2012  ***  Engelli vatandaşlarımıza acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal 

hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, engellilere hizmet veren kamu, özel sektör, sivil 

toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlarımızın koordineli şekilde çalışmalarına ihtiyaç vardır.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/21/universitelilerden-gorme-engelliler-icin-sesli-

kutuphane/ Üniversitelilerden Görme Engelliler İçin Sesli Kütüphane. 21.5.2012  ***   850 kitabı 

gönüllü öğrencilerimiz vasıtasıyla CD haline getirdik.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/14/kutuphane%E2%80%99ye-24-bin-yeni-ses/  

Kütüphane’ye 24 bin yeni ses. 14.5.2012  ***  Başta Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt olmak 

üzere 120 Türk Telekom yöneticisi projeye sesli kitap okuyarak destek verdi ve 24.000 çalışanı da 

görme engelliler için gönüllü okuyuculuğa davet etti. 

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Turk-Telekom-24-Bini-Askin-Gonulluler-Ordusuyla-Topluma-Deger-Katan-Projeler-Uretmeye-Devam-Ediyor
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Turk-Telekom-24-Bini-Askin-Gonulluler-Ordusuyla-Topluma-Deger-Katan-Projeler-Uretmeye-Devam-Ediyor
http://www.antalyakutup.gov.tr/index_tr.asp?mn=157
http://www.bilgivebelge.com/telefon-kutuphanesi-icin-gonullu-ordusu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/12/11/engelliler-sesli-kutuphanede-bulustu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/27/milli-kutuphane-gorme-engelliler-icin-5-bin-sesli-kitap-hazirladi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/27/milli-kutuphane-gorme-engelliler-icin-5-bin-sesli-kitap-hazirladi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/26/korler-kutuphanesi-gonullu-bekliyor
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/06/12/bir-kutuphane-bin-tebessum/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/21/universitelilerden-gorme-engelliler-icin-sesli-kutuphane/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/21/universitelilerden-gorme-engelliler-icin-sesli-kutuphane/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/14/kutuphane%E2%80%99ye-24-bin-yeni-ses/
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http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/16/gorme-engelliler-kitapsiz-kalmayacak/ Görme engelliler 

kitapsız kalmayacak. 16.3.2012  ***  87 gönüllü okuyucusu bulunan ”Konuşan Kitaplık” bölümünde, 6 

bin 400 kitap internet üzerinden görme engellilerin ulaşımına sunuluyor. … Stüdyo sayısının 

artmasıyla daha çok kitabın seslendirileceğini belirten Acar, ”Gönüllü okuyuculara güzel bir ortam 

sunuyoruz. Teknik donanımlar tamamlandıktan sonra stüdyolarımızı açacağız” dedi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/22/karanlik-dunyalarin-gonullu-sesleri/ Karanlık Dünyaların 

Gönüllü Sesleri. 22.12.2011  ***  İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Kütüphane ve Müzeler 

Müdürlüğü Körler Kütüphanesinde gönüllüler tarafından seslendirilen kitaplar, Türkiye genelinde 830 

görme engelliye ulaşıyor. [17 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor] 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/10/31/gorme-engelli-kutuphane-yeni-sesler-ariyor/ Görme 

engelli kütüphane yeni ‘sesler’ arıyor! 31.10.2011  ***  Türkiye’de 700 bini aşkın görme engelli 

yaşıyor. Bu sayıya karşın sadece görme engellilere tahsis edilmiş tek kütüphane var: Eyüp Görme 

Engelliler Kütüphanesi. Kütüphanenin asıl özelliği gönüllü okuyuculara sahip olması. Gönüllülerin 

stüdyolarda seslendirdiği kitapların CD’leri, görme engellilerin kapılarına kadar ulaştırılıyor. Daha da 

önemlisi kütüphane şu günlerde kendisi de iyi bir okuyucu olan yeni gönüllüler arıyor. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/06/07/gorme-engelliler-turkiyede-basilan-tum-kitaplari-

istiyor/ Görme engelliler Türkiye’de basılan tüm kitapları istiyor. 7.6.2011  ***  "Toplantıyla ilgili AA 

muhabirine bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) 

Direktörü Engin Yılmaz, Türkiye’de görme engelliler için kütüphane oluşturma çabasını, ”Koca bir 

denizdeki suyu tatlı suya çevirmeye çalışmak gibi. O kadak çok suyun sadece birkaç gramını tatlı suya 

çevirebiliyoruz” diye tanımladı. 

Çoğunlukla gönüllülere kitap okutularak görme engelliler kütüphanesi oluşturulmaya çalışılan 

günümüz koşullarında bundan daha fazlasını yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Engin Yılmaz, 

”Bizim okuma hakkımız ihlal ediliyor. Yayınevleri kitapları, bizim yararlanabileceğimiz sesli veya 

bilgisayar ortamında e-kitap formatlarında sunmuyor. Oysa görme engelliler, ekran okuyucu 

programları yardımıyla bilgisayar ortamındaki her türlü metni okuyabilirler” dedi." 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/08/sesli-kutuphane-5-bin-kitaba-ulasti/ Sesli kütüphane 5 

bin kitaba ulaştı. 8.3.2011  ***  Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden 

yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, 2007′de hizmete giren Milli Kütüphane Salih Tüzün 

Bozbeyoğlu Kayıt Stüdyosu’nda gönüllü okuyucular tarafından okunan ve bilgisayar ortamına 

kaydedilen toplam 3 bin kitabı dijitalleştirerek internet üzerinden görme engellilerle buluşturdu. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/02/23/konusan-kitaplik-gorme-engelliler-merkezi/ Konuşan 

Kitaplık Görme Engelliler Merkezi. 23.02.2011  ***  Bilecik Halk Kütüphanesinde görme engellilerin 

taleplerini karşılamak amacıyla gönüllü okuyucuların seslendirdiği kitapların internet üzerinden 

hizmete sunulduğu bildirildi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/02/04/gorme-engellilere-konusan-kitaplar/ Görme Engellilere 

Konuşan Kitaplar. 4.2.2011  ***  Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Milli 

Kütüphane tarafından görme engelliler için internet üzerinden seslendirilmiş kitaplar sunuldu. İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Kütüphane tarafından görme 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/16/gorme-engelliler-kitapsiz-kalmayacak/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/22/karanlik-dunyalarin-gonullu-sesleri/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/10/31/gorme-engelli-kutuphane-yeni-sesler-ariyor/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/06/07/gorme-engelliler-turkiyede-basilan-tum-kitaplari-istiyor/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/06/07/gorme-engelliler-turkiyede-basilan-tum-kitaplari-istiyor/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/08/sesli-kutuphane-5-bin-kitaba-ulasti/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/02/23/konusan-kitaplik-gorme-engelliler-merkezi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/02/04/gorme-engellilere-konusan-kitaplar/


10 
 

engellilerin taleplerini karşılamak amacıyla gönüllü okuyucuların seslendirdiği kitapların 

‘www.mkutup.gov.tr/mkp‘ internet adresi üzerinden hizmete sunduğu bildirildi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2008/07/13/serafettin-kocamankitap-medeniyeti-kurmus-bir-

milletiz/  Şerafettin Kocaman:Kitap medeniyeti kurmuş bir milletiz. 13.7.2008  ***  "Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü, 30.03.1992 tarihinde hizmete açılmıştır. 

Amacı, ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde ikisini teşkil eden görme engelli bireylere, fikir ve sanat 

ürünlerini izlemede eşitlik sağlamak, eğitiminde destek olmak, her yaş ve seviyedeki görme engelliye 

yine eşit şartlar içerisinde bu hizmetleri ücretsiz sunmaktadır. 

Bölümde, gönüllü okuyucular tarafından bilgisayar ortamında seslendirilen kitaplar CD`lere 

aktarılarak İstanbul ve Türkiye çapında ve yurtdışındaki görme engelli vatandaşlarımıza hizmet 

verilmektedir." 

http://www.bbyhaber.com/bby/2007/10/17/gorme-engellilerin-bilgi-savasi/  Görme engellilerin bilgi 

savaşı. 17.10.2007  ***  Kütüphanede şu an 40′a yakın gönüllü okuyucu da kayıt stüdyosunda görme 

engelliler için kaset dolduruyor.  

http://www.engelliler.biz/forum/archive/index.php/t-19407.html  Görme engelliler için gönüllü kitap 

okuyuculuğu…  ***   

http://www.haber34.com/gonullu-okuyucular-araniyor-20688-haberi.html  Gönüllü Okuyucular 

Aranıyor  ***  Yazıda 22 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor. 

http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/  KADIKÖY BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SESLİ 

KÜTÜPHANESİ.   ***   

http://www.genchaber.net/yasam/40-gonullu-gorme-engelliler-kutuphanesinde-kitap-seslendiriyor-

h77.html 40 gönüllü görme engelliler kütüphanesinde kitap seslendiriyor. 5.11.2011  ***  İSTANBUL 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİ BİR BİR HAYATA GEÇİYOR. İŞTE 

BUNLARDAN BİRİ DE GÖRME ENGELLİLER İÇİN. GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIN KİTAP 

OKUYAMAMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN OLUŞTURULAN KÜTÜPHANE, 40 TANE 

GÖNÜLLÜ OKUYUCUSU VE 850 AKTİF ÜYESİ İLE OKUMA SEVDALISI GÖRME ÖZÜRLÜLERE HİZMET 

VERİYOR. 

http://www.getem.boun.edu.tr/user_management/getem_gonullu/gonulluara1.asp?page=17 

GETEM Gönüllü Okuyucu Kitapları  ***   

http://www.antalyakutup.gov.tr/index_tr.asp?mn=17&bn=0&in=1  Görme Engelli Okuyucularımıza 

Kitap Seslendirmesi için Gönüllü okuyucularımızı bekliyoruz.  ***   

http://www.haberler.com/sesleriyle-gorme-engellilerin-gonullu-gozu-oldular-3856120-haberi/  

Sesleriyle Görme Engellilerin Gönüllü Gözü Oldular. 11.08.2012  ***  Antalya Tekelioğlu İl Halk 

Kütüphanesi'nde görme engellilerin de kitaplardan faydalanabilmeleri için roman ve sınavlara hazırlık 

gibi kitaplar seslendiriliyor. 

http://www.akademisyenler.org/haber_detay.php?hno=6485&ik=0   Görme Engelliler İnternet 

Kütüphanesine 'sesli Kitap' Yaratarak Katkıda Bulunmak İster misiniz?  ***   

http://www.bbyhaber.com/bby/2008/07/13/serafettin-kocamankitap-medeniyeti-kurmus-bir-milletiz/
http://www.bbyhaber.com/bby/2008/07/13/serafettin-kocamankitap-medeniyeti-kurmus-bir-milletiz/
http://www.bbyhaber.com/bby/2007/10/17/gorme-engellilerin-bilgi-savasi/
http://www.engelliler.biz/forum/archive/index.php/t-19407.html
http://www.haber34.com/gonullu-okuyucular-araniyor-20688-haberi.html
http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/
http://www.genchaber.net/yasam/40-gonullu-gorme-engelliler-kutuphanesinde-kitap-seslendiriyor-h77.html
http://www.genchaber.net/yasam/40-gonullu-gorme-engelliler-kutuphanesinde-kitap-seslendiriyor-h77.html
http://www.getem.boun.edu.tr/user_management/getem_gonullu/gonulluara1.asp?page=17
http://www.antalyakutup.gov.tr/index_tr.asp?mn=17&bn=0&in=1
http://www.haberler.com/sesleriyle-gorme-engellilerin-gonullu-gozu-oldular-3856120-haberi/
http://www.akademisyenler.org/haber_detay.php?hno=6485&ik=0
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http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/HaberDetay.aspx?id=2133  KADIKÖY BELEDİYESİ  GÖRME 

ENGELLİLER  SESLİ KÜTÜPHANESİ: Görme engelliler için evinizden kitap tarayarak kütüphanemize 

katkıda bulunabilirsiniz..  ***  Sevgili gönüllü okuyucularımız, Gönüllü tarayıcı olmaya var mısınız? 

Bildiğiniz gibi kütüphanemizde hem sesli kitap ham de taranmış kitap üretilerek web sayfamıza 

yüklenmekte ve sadece görme engellilerin kullanımına sunulmaktadır.  

http://www.milliyet.com.tr/-spiker-tonu-degil-dogallik-ariyoruz-

/pazar/haberdetay/18.12.2011/1476997/default.htm   ‘Spiker tonu değil, doğallık arıyoruz’. Görme 

engellilere kitap hizmeti sunan Telefon Kütüphanesi’nin pek çok gönüllü seslendirmecisi var. Ama 

herkes popüler kitapları okumak istiyor 18.12.2011  ***  Yazıda 11 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor. 

http://www.unak.org.tr/bgece/ Levent FİLYOS(Altınokta Körler Kütüphanesi Gönüllü Okuyucusu) 

“Sesli Kayıt ve Gönüllü Hizmetleri”"  ***  “BİTMEYEN GECE - Doç.Dr.Mithat ENÇ Anısına” 1.ULUSAL 

KÖRLER VE KÜTÜPHANECİLİK SEMPOZYUMU, 16-17 Ekim 2007 (Dünya Beyaz Baston Güvenlik ve 

Bağımsızlık Günü) 

http://www.unak.org.tr/bgece/  Jale ANIL (Milli Kütüphane Gönüllü Okuyucusu): “Gönüllü Sesli Kitap 

Okuyuculuğu Deneyimleri “"  ***  “BİTMEYEN GECE - Doç.Dr.Mithat ENÇ Anısına” 1.ULUSAL KÖRLER 

VE KÜTÜPHANECİLİK SEMPOZYUMU 16-17 Ekim 2007 (Dünya Beyaz Baston Güvenlik ve Bağımsızlık 

Günü) 

http://vatankitap.gazetevatan.com/haber/arcelik_calisanlari_gorme_engelliler_icin_kitap_okuyor/1/

19169  Arçelik çalışanları görme engelliler için kitap okuyor. 8.10.2012  ***   

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=6235220  Görmeyenlerin ışığı olun, 

kitap seslendirin. Milli Kütüphane, görme engelliler için kitapları seslendirecek, onların “gözü olacak” 

gönüllüler arıyor. 31.03.2007  ***  Yazıda 9 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor. 

http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=11336&hid=2467  GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ 

MERKEZİ SİZ DE GÖNÜLLÜ OKUYUCU OLABİLİRSİNİZ. 02.03.2007  ***   

http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/03/16/milli-kutuphanenin-konusan-kitaplik-studyolari-artiyor 

Görme engelliler kitapsız kalmayacak. 16.03.2012.  ***  "87 gönüllü okuyucusu bulunan ''Konuşan 

Kitaplık'' bölümünde, 6 bin 400 kitap internet üzerinden görme engellilerin ulaşımına sunuluyor. 

Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, görme engellilerin yoğun ilgi gösterdiği Konuşan Kitaplık için 

bugüne kadar 5 stüdyoda seslendirme yapıldığını, 6 yeni stüdyoyu daha hizmete açmaya 

hazırlandıklarını söyledi." 

http://www.avivasa.com.tr/web/42-178-1-1/avivasa_-

_tr/hakkimizda/sirketimizde_gonulluluk/gonullu_calismalarimiz  Gönüllü çalışmalarımız: GETEM Sesli 

Kitap Gönüllüleri  ***  AvivaSA çalışanları tasarlanan ve yürütülmekte olan elektronik kütüphanenin 

görme engellilere yönelik bir ışık olması nedeni ile destek vermek istemiştir. 

http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/bgece/kaltinok.pdf   "Av. Dr. Kerim Altınok: GÖRME ENGELLİLER 

KÜTÜPHANELERİNDE SESLİ KAYIT STANDARTLARI "  ***  10. Bilgisayar Kullanabilen Gönüllü 

Okuyucuların Kendi Kayıtlarını Yapmaları:  

http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/HaberDetay.aspx?id=2133
http://www.milliyet.com.tr/-spiker-tonu-degil-dogallik-ariyoruz-/pazar/haberdetay/18.12.2011/1476997/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/-spiker-tonu-degil-dogallik-ariyoruz-/pazar/haberdetay/18.12.2011/1476997/default.htm
http://www.unak.org.tr/bgece/
http://www.unak.org.tr/bgece/
http://vatankitap.gazetevatan.com/haber/arcelik_calisanlari_gorme_engelliler_icin_kitap_okuyor/1/19169
http://vatankitap.gazetevatan.com/haber/arcelik_calisanlari_gorme_engelliler_icin_kitap_okuyor/1/19169
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=6235220
http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=11336&hid=2467
http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/03/16/milli-kutuphanenin-konusan-kitaplik-studyolari-artiyor
http://www.avivasa.com.tr/web/42-178-1-1/avivasa_-_tr/hakkimizda/sirketimizde_gonulluluk/gonullu_calismalarimiz
http://www.avivasa.com.tr/web/42-178-1-1/avivasa_-_tr/hakkimizda/sirketimizde_gonulluluk/gonullu_calismalarimiz
http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/bgece/kaltinok.pdf
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http://www.bilfen.com/haber/tum/tum/1_gorme-engellilere-yonelik-internet-kutuphanesind....html 

Görme Engellilere Yönelik İnternet Kütüphanesinde Bilfen Sesi  ***  Boğaziçi Üniversitesi Görme 

Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan ve yürütülmekte olan 

internet kütüphanesi projesine Bilfenli öğrenciler destek verdi.   

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/12/23/2-bin-500-sesli-kitap-var  2 bin 500 sesli kitap var. 

23.12.2011  ***  Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesinde gönüllüler tarafından 

seslendirilen kitaplar, Türkiye genelinde 830 görme engelliye ulaşıyor.  

http://www.klasikyoga.com/klasikyoga/Hizmetlerimiz/Gonulluluk.php Klasik Yoga Gönüllülük ve 

Gönüllü Faaliyetlerimiz  ***  Gönüllü faaliyetlerimiz:- Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Okuma 

(Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi) 

http://www.yasadikca.com/kutuphane-gonulluleri-calismasi-5973 Diğer Engellilere de Örnek Oldu. 

10.01.2011  ***  "İstanbul Pendik Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün başarıyla yürüttüğü 

'Kütüphane Gönüllüleri' çalışması, görme engelli Mehmet Ali Aktaş'ın hayatına yeni bir umut kattı. 

Hafta içi iki kez kütüphaneye gelen Aktaş'a bir saat süreyle kitap okunması diğer görme engellilere 

örnek oldu. 

Kütüphane gönüllüsü görme engelli Mehmet Ali Aktaş, 6 yaşında iken yaşadığı bir beyin ameliyatı 

sırasında görme yetisini kaybetti. Sonrasında bir çok engellinin yaşadığı olanaksızlıklar yüzünden 

okuyamayan ve kabartmalı yazı eğitimini de bitiremeyen Mehmet Ali'ye, Pendik Belediyesinin 

sürdürdüğü 'Kütüphane Gönüllüleri' çalışması yeni bir ışık oldu." 

http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417  "Görme engellilere hizmet 

veren kü-tüphane gönüllüleri bekliyor"  ***  "Öğretmen tatilde, doktor öğle yemeği molasında, 

öğrenciler sınav arasında Eyüp Körler Kütüphanesi’ne gelip, görme engelliler için kitap okuyor. " 

HALK KÜTÜPHANELERİ    
http://www.fuateren.com/kutuphane/gonullu-calismalari.asp Aydın İl Halk Kütüphanesi: Gönüllü 

Çalışmaları  ***  "Gönüllü Çalışmaları 

Gönüllü Çalışma Koşulları ve Sınırları: Kütüphanemiz halka hizmet veren ve halkla içi içe olabilen bir 

kurumdur. Doğal olarak bugüne kadar gelip gönüllü olarak çalışmada bulunmuş birçok istekli 

olmuştur. Bu genç-yaşlı, öğrenci-emekli gibi değişik gruplardan oluşmuştur. Tamamen toplum 

menfaatleri ve hobi olarak gözetilerek Müdürlüğümüze dilekçeyle başvuran gönüllü çalışanlarımız, 

karşılıksız bir şekilde, kurum çıkarlarını ve kurallarını gözeterek bürolarda ve okuyucu salonlarında, 

idare ve kütüphaneciler gözetiminde çalışmışlardır. Kendileriyle çalışmaları sona ermiş olsa bile 

istedikleri sürece iletişim kurulmaya devam edilmektedir. Kendilerini bu şekilde topluma adayan, 

kurumumuza katkı sağlayan gönüllü çalışanlarımıza minnet duygularımızla teşekkür ediyoruz.  

Bazı Gönüllü Çalışanlarımızın İsimleri:  

Gülşah Hanaylı, Nuray Kayacı, Buket Uysal (Kütüphaneci), Emine Ataç (Kütüphaneci).  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/30/foca-halk-kutuphanesi-45-yasinda/  Foça Halk 

Kütüphanesi 45. Yaşında. 30.3.2012  ***  Diğer faaliyetlere katılmanın yanı sıra kütüphane 

http://www.bilfen.com/haber/tum/tum/1_gorme-engellilere-yonelik-internet-kutuphanesind....html
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/12/23/2-bin-500-sesli-kitap-var
http://www.klasikyoga.com/klasikyoga/Hizmetlerimiz/Gonulluluk.php
http://www.yasadikca.com/kutuphane-gonulluleri-calismasi-5973
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417
http://www.fuateren.com/kutuphane/gonullu-calismalari.asp
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/30/foca-halk-kutuphanesi-45-yasinda/
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gönüllülerimiz kitap ciltleme, onarım, kaplama, bünyeye yeni alınan yayınların internet ortamında 

kaydı gibi konularda çalışmaktadır. Kitap dostu her yaştan herkesi, hizmetlerimizden yararlanmak ve 

bu konularda gönüllü çalışmak için bekliyoruz.” 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/19/modern-kutuphaneler-okurlarla-bulusuyor/  Modern 

kütüphaneler okurlarla buluşuyor. 19.1.2012  ***  Halkla ilişkilere yönelik yöntemlerin uygulaması 

zorunluluğunu da getiren yönetmelik aynı zamanda personelin niteliğini yükseltmek amacıyla 

kütüphanelerde staj, hizmet içi eğitim ve gönüllü çalışma gibi talepleri de hüküm altına almış oldu. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120111-18.htm  HALK KÜTÜPHANELERİ 

YÖNETMELİĞİ. 11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 28170  ***  Gönüllülük sistemi 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/11/15/degisen-dunyada-halk-kutuphaneleri-sempozyumu/  

“Halk Kütüphanelerinde Gönüllülük ve Türkiye’de Deneyimler” Selda Ekici  (ODTÜ Kütüphanesi):“  

***  10.05.2012. 2.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu “Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri” 9-12  

Mayıs 2012, Bodrum.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2009/06/24/rastlantisal-kutuphaneler-acik-kitap-dolaplari/ 

Rastlantısal kütüphaneler: “Açık kitap dolapları”. 24.6.2009  ***  Bonn halkı kitap dolaplarını sadece 

sıklıkla kullanmakla kalmıyor, kendilerini onlardan sorumlu da hissediyor. Bazı gönüllüler aşırı sağcı, 

pornografik ya da başka türlü yakışıksız içerikli kitapların konmamasına dikkat ediyor. Ayrıca arada bir 

cam kapakları siliyorlar. “Bazı gönüllülerin adını bilmiyoruz bile” diye açıklıyor Nicole Schmidt. “Hatta 

bazen yoldan geçenler kitapları şöyle bir düzenliyor”. Ya da örneğin, rüzgardan kapakların biri 

yerinden çıkmışsa telefon ediyorlar. Dolap kapaklarının zaman zaman değiştirilmesi sürekli çıkan tek 

masraf. Bu masraf da tamamıyla bağışlardan karşılanıyor. “Bu kitap dolapları tamamen kendi kendine 

işliyor” diye seviniyor vakıf çalışanı. 

http://www.haberdesin.com/haber/kultur/iyi-niyetli-kutuphane  İyi Niyetli' Kütüphane. 26.3.2012  

***  Almanya'nın Köln kentindeki şehir parkında okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla 

oluşturulan ve geçen yıl “Fikir Ülkesi” ödülüne değer görülen kütüphanede ne kitapların, ne de 

okuyucuların kaydı tutuluyor. Her şey iyi niyet ve gönüllülük esasına dayanıyor. 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=20180762  İyi niyetli kütüphane'. 

22.3.2012  ***  Almanya'nın Köln kentindeki şehir parkında okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak 

amacıyla oluşturulan ve geçen yıl “Fikir Ülkesi” ödülüne değer görülen kütüphanede ne kitapların, ne 

de okuyucuların kaydı tutuluyor.Her şey iyi niyet ve gönüllülük esasına dayanıyor. 

http://www.goethe.de/ins/tr/ist/wis/sbi/bid/tr4971289.htm  Almanya'da kütüphaneler  ***  "5. 

Madde  

Finansman: (1) Kütüphaneler bağlı oldukları kuruluşlar tarafından finanse edilirler. Belediyeye ait 

kütüphanelerin işletilmesiyle ilgili masraflar, belediye mali dengelemesi çerçevesinde, gönüllü 

hizmetlere yönelik kaynaklarca karşılanır. " 

http://www.fuateren.com/kutuphane/page39.asp  Aydın İl Halk Kütüphanesi: Kurallar  ***  

5.“Gönüllü Olarak Çalışarak” (Bugüne dek dilekçeyle başvurarak çalışan gönüllülerimiz olmuştur). 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/19/modern-kutuphaneler-okurlarla-bulusuyor/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120111-18.htm
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/11/15/degisen-dunyada-halk-kutuphaneleri-sempozyumu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2009/06/24/rastlantisal-kutuphaneler-acik-kitap-dolaplari/
http://www.haberdesin.com/haber/kultur/iyi-niyetli-kutuphane
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=20180762
http://www.goethe.de/ins/tr/ist/wis/sbi/bid/tr4971289.htm
http://www.fuateren.com/kutuphane/page39.asp
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http://yunus.hacettepe.edu.tr/~byilmaz/byilmaz/yaraticihalkkuthiz.doc  "Yaratıcı Halk Kütüphanesi 

Hizmetleri: Örnekler  ***  DÜNYADA: 27. Gönüllüler çalıştırma; TÜRKİYE'DE: 24. Lise-üniversite 

öğrencileri ve emeklilerden gönüllü çalışanlar grubu oluşturma 

Betil, İbrahim - Yusuf Güvenç: Aydınlığın anahtarı kütüphaneler yenileniyor (Görüşme) = Libraries the 

key points of enlightenment, are being renovated. Insight Yased, (23), Nisan 2006, 50-53.ss. 

İleri, Aydın: "Halk Kütüphanelerinde Gönüllülük ve Türkiye'de Durum". 46. Kütüphane Haftası, 3 

Nisan 2010, İstanbul, Panelde konuşma.  ***   

http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci/diger_sayfa_metinleri/fo/Halk_Kut_Mali_Kay

_Gels_Yollari.pdf  Özdemirci, Fahrettin. “Halk Kütüphanelerinin Mali Kaynaklarını Geliştirme Yolları”,  

Prof.Dr.  

Osman Ersoy’a Armağan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990), 108-121. "  ***  "4. Gönüllü 

Çalışma Sistemiyle Katkı :Kütüphanelere gönüllü çalışma sistemi getirilebilir. Halk kütüphanesinin 

bulunduğu çevrede bu işi yapmak isteyenler çıkacaktır. Önemli olan bunun teşvik edilmesidir. Emekli 

olmuş insanlar boş zamanlarında kütüphane hizmetle- rinde görev almak isteyebilirler. Bu kişiler 

çalıştırılarak, bazı boşluklar doldurulabilir ve gerektiğinde kütüphane daha uzun süre açık tutulabilir. 

Gönüllü çalışma sisteminin ilkeleri ""Halk Kütüphaneleri Çalışma Yönergesi""nde belirtilebilir. " 

http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/4832,khgenelge-17.pdf?0  KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI    ***  

18.GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ : Kütüphane yönetimi, mülki amirin onayından sonra, kütüphanelerde 

gönüllü olarak çalışmak isteyen kişilerden yararlanabilir. Gönüllü personel, kütüphane yönetimi 

tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Kütüphane yönetimi, gerekçesini yazılı olarak 

bildirmek koşuluyla gönüllü personelin kütüphane ile ilişiğini kesebilir.  " 

Benim Kütüphanem Projesi 

Halk kütüphanelerinde gönüllülük: Benim Kütüphanem Projesi’nin değerlendirilmesi  [The 

volunteerism in public libraries: The evaluation of the My Library Project]  / Aydın İleri . Danışman: 

Doç. Dr. Oğuz İcimsoy . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Bilgi ve 

Belge Yönetimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Bilgi ve Belge Yönetimi . Dizin Terimleri: Halk 

kütüphaneleri=Public libraries - Gönüllü çalışanlar=Voluntary workers . Yüksek Lisans. Türkçe 2011 

217 s.  ***   

http://tr.scribd.com/doc/57518216/Benim-Kutuphanem-Teknik-Rapor-2006 Benim Kütüphenem 

Projesi Teknik Raporu 2006 

http://tr.scribd.com/doc/57518690/Benim-Kutuphanem-Teknik-Rapor-2007  Benim Kütüphanem 

Projesi Teknik Raporu 2007  ***   

http://tr.scribd.com/doc/57518951/1/Benim-Kutuphanem-Projesi-Teknik-Raporu-2008 Benim 

Kütüphenem Projesi Teknik Raporu 2008 

http://www.hobicoffee.com/2011/11/benim-kutuphanem-projesine-siz-de.html Benim Kütüphanem 

Projesine Siz de Destek Verin. 20.11.2011 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~byilmaz/byilmaz/yaraticihalkkuthiz.doc
http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci/diger_sayfa_metinleri/fo/Halk_Kut_Mali_Kay_Gels_Yollari.pdf
http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci/diger_sayfa_metinleri/fo/Halk_Kut_Mali_Kay_Gels_Yollari.pdf
http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/4832,khgenelge-17.pdf?0
http://tr.scribd.com/doc/57518216/Benim-Kutuphanem-Teknik-Rapor-2006
http://tr.scribd.com/doc/57518690/Benim-Kutuphanem-Teknik-Rapor-2007
http://tr.scribd.com/doc/57518951/1/Benim-Kutuphanem-Projesi-Teknik-Raporu-2008
http://www.hobicoffee.com/2011/11/benim-kutuphanem-projesine-siz-de.html
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http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/gaziantep/Haber/Genel/Normal/-benim-

kutuphanem--projesi/4e8570ba-b5ec-4469-83ce-611f890c95be "Benim Kütüphanem" projesi. 

13.10.2006 

http://www.sondakika.com/haber-van-da-benim-kutuphanem-projesi/ Van'da 'Benim Kütüphanem' 

Projesi.  06.04.2007 17:44 İhlas Haber Ajansı [750271].  

Toplum Gönülleri Vakfı (Tgev) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol 

Çerçevesinde Başlatılan ve 5 Yılda 50 İl Halk Kütüphanesinin Şartlarının İyileştirilmesini Amaçlayan 

'Benim Kütüphanem' Projesinin Van Ayağının Açılışı Yapıldı. 

http://www.youtube.com/watch?v=NYMRnVst-6w Benim Kütüphanem projesi. 

http://arsiv.kultur.sabah.com.tr/dosya/dosya-3288.html Benim Kütüphanem Projesi (BEK) 

http://www.birgun.net/culture_index.php?news_code=1175184107&year=2007&month=03&day=2

9 'Benim kütüphanem' projesi Sivas'a uğradı. 29.3.2007. 

http://groups.yahoo.com/group/kitapdunyasi/message/740 12 yabancı bankadan 'Benim 

Kütüphanem'. 4.3.2006 

http://alterblogalisation.blogspot.com/2006/10/benim-ktphanem-projesi.html Benim Kütüphanem 

Projesi. 3.10.2006 

http://www.haberler.com/van-da-benim-kutuphanem-projesi-haberi/ Van'da 'Benim Kütüphanem' 

Projesi: Toplum Gönülleri Vakfı (Tgev) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol 

Çerçevesinde Başlatılan ve 5 Yılda 50 İl Halk Kütüphanesinin Şartlarının İyileştirilmesini Amaçlayan 

'Benim Kütüphanem' Projesinin Van Ayağının Açılışı Yapıldı. 6.4.2007 

http://www.haberler.com/sanliurfa-benim-kutuphanem-projesi-etkinlikleri-haberi/ Şanlıurfa: "Benim 

Kütüphanem Projesi" Etkinlikleri Sürüyor: Şanlıurfa'da "Benim Kütüphanem Projesi" Kapsamında 

Başlatılan Okuma Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor. Etkinlikler Kapsamında Çocuk Kitapları Yazarı 

Çetin Önder, İl Halk Kütüphanesi'nde İlköğretim Öğrencileriyle Bir Araya Geldi. 15.12.2006 

http://www.medyahaber.com/detay.asp?hid=1471&kategori=4 Çizgiroman kütüphanesi açıldı . 

Türkiye'nin ilk çizgi roman kütüphanesi Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nde açıldı. 27.12.2006.  

KİTAP BAĞIŞLAMA    
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/08/teleperformanceden-egitime-destek/ 

Teleperformance’den Eğitime Destek. 8.12.2011  ***  “Bir Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayır” adı 

verilen proje sayesinde, gönüllü bağışçılar ile kitaba ihtiyaç duyan okullar bir araya getirildi. Dünyanın 

lider çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformance, Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerine 

yenilerini ekliyor. Teleperformance çalışnaları, “Bir Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayır” ismini 

verdikleri yeni projeleri sayesinde, gönüllü bağışçılar ile okumak için kitaba ihtiyaç duyan okulların 

öğrencilerinin bir araya gelmesini sağladı. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/14/gezici-kutuphane-kitap-bekliyor/ Gezici kütüphane 

kitap bekliyor. 14.3.2011  ***  Akbulut, 10 kişi kapasiteli kütüphane için vatandaşların okudukları 

http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/gaziantep/Haber/Genel/Normal/-benim-kutuphanem--projesi/4e8570ba-b5ec-4469-83ce-611f890c95be
http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/gaziantep/Haber/Genel/Normal/-benim-kutuphanem--projesi/4e8570ba-b5ec-4469-83ce-611f890c95be
http://www.sondakika.com/haber-van-da-benim-kutuphanem-projesi/
http://www.youtube.com/watch?v=NYMRnVst-6w
http://arsiv.kultur.sabah.com.tr/dosya/dosya-3288.html
http://www.birgun.net/culture_index.php?news_code=1175184107&year=2007&month=03&day=29
http://www.birgun.net/culture_index.php?news_code=1175184107&year=2007&month=03&day=29
http://groups.yahoo.com/group/kitapdunyasi/message/740
http://alterblogalisation.blogspot.com/2006/10/benim-ktphanem-projesi.html%20Benim%20Kütüphanem%20Projesi.%203.10.2006
http://alterblogalisation.blogspot.com/2006/10/benim-ktphanem-projesi.html%20Benim%20Kütüphanem%20Projesi.%203.10.2006
http://www.haberler.com/van-da-benim-kutuphanem-projesi-haberi/
http://www.haberler.com/sanliurfa-benim-kutuphanem-projesi-etkinlikleri-haberi/
http://www.medyahaber.com/detay.asp?hid=1471&kategori=4
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/08/teleperformanceden-egitime-destek/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/14/gezici-kutuphane-kitap-bekliyor/
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kitapları buraya getirmelerini isteyerek, “Otobüsümüze kitapseverlerden ve eğitim gönüllülerinden 

bağış olarak kitap bekliyoruz” dedi.  

http://www.teleperformance.com/media/550946/teleperformance__al__anlar___bir_k_t_phane_e

din___ocuklar_i_in_yer_ay_r__dedi_.pdf   "Teleperformance çalışanları “Bir Kütüphane Edin, 

Çocuklar için Yer Ayır” dedi!  

Dünyanın lider çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformance, bir Sosyal Sorumluluk Projesini daha 

başarıyla tamamladı. “Bir Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayır” adı verilen proje sayesinde, gönüllü 

bağışçılar ile kitaba ihtiyaç duyan okullar bir araya getirildi. 8.12.2011"  ***   

http://www.kurumsalsosyal.com/tr-TR/haberler/3720_bir-kutuphane-edin-cocuklar-icin-yer-

ayir.aspx   “Bir Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayır”  ***  Teleperformance çalışanları “Bir 

Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayır” adı verilen proje sayesinde, gönüllü bağışçılar ile kitaba 

ihtiyaç duyan okullar bir araya getirildi. 

http://mustafayucelpetrol.com/cevrevetoplum/sosyalprojeler/total-goenuellue-takm.html    ***  

"TOTAL Gönüllü Takımımız; “Sürdürülebilir Gelişim” felsefemizi hayata geçirmemizde büyük rol 

oynayan gönül ortağımızdır. Başvuran çalışanlarımız arasından belirlenen 10 kişiden kurulur ve her 

çalışma döneminde farklı kişilerden oluşur. Böylece mümkün olan en fazla sayıda çalışanımızla bu 

sorumluluğu paylaşırız.     d. Kitap Bağışı Projesi: Çalışanlarımızın ellerindeki iyi durumda olan kitapları 

bağışlamasıyla; belirlenen ilköğretim okullarına kitap bağışı yapıldı. 

Kitap Bağışı Projesi kapsamında toplanan kitaplar, Gönüllü Takımımız'ın desteği ve çalışanlarımızın 

katılımıyla kullanıma hazır hale getirildi. 

http://www.bolge34haber.com/haber/egitim/kutuphane-gonullulerinden-silifke-cezaevine-kitap-

yardimi/105.html  Kütüphane Gönüllüleri’nden, Silifke cezaevine kitap yardımı  ***  Bir radyo 

kanalında, belediyenin ‘Pendik Gündemi’ gazetesinde yayınlanan ‘Pendik Okuyor’ kampanyası 

haberini duyan Mersin Silifke cezaevinde yatan bir hükümlünün, Belediye Başkanı Kenan Şahin’e 

mektup yazıp kitap isteğinde bulunması üzerine, Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri tarafından 

cezaevine içlerinde, roman ve felsefe kitaplarının da bulunduğu koliler dolusu kitap gönderildi. Pendik 

Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Pendik Okuyor’ kampanyası İstanbul’un dışına taştı. 

http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=8726&tip=haber   ***  Evet doğru. 

Günümüzde İSAM Kütüphanesinde aralarında bazıları rahmetli olmuş önemli şahsiyetlerin bağış 

koleksiyonlarını bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar; Orhan Şaik Gökyay, Prof. Dr. Nejat Göyünç, Yavuz 

Argıt, A. Ragıp Akyavaş, Dr. Turgut Akpınar, Erzurumlu Rasim Efendi (Erverdi), Köksal Koç, Prof. Dr. 

Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Dr. Hidayet Nuhoğlu, Kasım Küfrevi, Prof. Dr. İlber Ortaylı, 

Prof. Dr. Kemal Beydilli, Kathleen R. F. Burrill, Vahidettin Karaçorlu, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Dr. 

Asım Taşer, İlhan Bardakçı, Prof. Dr. Mustafa Koçak, Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Ömer Şengüler, İsmail 

Otar, Dr. Muhammed Munir el-Şüveyki ve Dr. Numan Külekçi’ye aittir. Bağış koleksiyonlara son olarak 

Fethi Gemuhluoğlu, Suphi Saatçi ve Cüneyd Kosal eklenmiştir. 

http://m.on5yirmi5.com/haber/3882.htm  ***   Yurtiçi ve dışından Zeki Ali, Oktay Aslanapa, Vedat 

Eldem, Haydar Bammate, Necmettin Bammate, Ahmet Ateş, N. Nurettin Ege, ve Nuri Arlases gibi 

sahalarında isim yapmış kişilerin koleksiyonlarının da kütüphaneye bağışlanmasıyla oldukça geniş ve 

seçkin bir koleksiyon oluşturulmuş.  

http://www.teleperformance.com/media/550946/teleperformance__al__anlar___bir_k_t_phane_edin___ocuklar_i_in_yer_ay_r__dedi_.pdf
http://www.teleperformance.com/media/550946/teleperformance__al__anlar___bir_k_t_phane_edin___ocuklar_i_in_yer_ay_r__dedi_.pdf
http://www.kurumsalsosyal.com/tr-TR/haberler/3720_bir-kutuphane-edin-cocuklar-icin-yer-ayir.aspx
http://www.kurumsalsosyal.com/tr-TR/haberler/3720_bir-kutuphane-edin-cocuklar-icin-yer-ayir.aspx
http://mustafayucelpetrol.com/cevrevetoplum/sosyalprojeler/total-goenuellue-takm.html
http://www.bolge34haber.com/haber/egitim/kutuphane-gonullulerinden-silifke-cezaevine-kitap-yardimi/105.html
http://www.bolge34haber.com/haber/egitim/kutuphane-gonullulerinden-silifke-cezaevine-kitap-yardimi/105.html
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=8726&tip=haber
http://m.on5yirmi5.com/haber/3882.htm
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KİTAP OKUMA    
http://www.bbyhaber.com/bby/page/8/?s=g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC  Van’da çocuklara okuma 

günleri. 24.12.2011  ***  Van Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Berivan Halk Kütüphanesi’nde 

haftanın üç günü çocuklara yönelik ‘okuma günleri’ etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kütüphanede bugün 

başlayan etkinliğe Van İl Genel Meclis Başkanı Semira Varlı, Van Belediyesi Meclis üyeleri Ayşe 

Harmancı, gönüllü öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/21/van-belediyesinden-kitap-okuma-etkinlikleri/  Van 

Belediyesi’nden ‘kitap Okuma’ Etkinlikleri. 21.12.2011  ***  Van Belediyesi tarafından geçen yıl açılan 

Berivan Halk Kütüphanesi’nde haftanın üç günü çocuklara yönelik ‘okuma günleri’etkinlikleri 

gerçekleştirdi. Kütüphanede bugün başlayan etkinliğe Van il Genel Meclis Başkanı Semira Varlı, Van 

Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Harmancı, gönüllü öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/20/huzurevi-sakinlerine-ziyaret/  Huzurevi Sakinlerine 

Ziyaret. 20.12.2011  ***  Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, ‘Pendik Okuyor’ projesi altında bir 

grup gönüllü gençle birlikte Samanyolu Huzurevi sakinlerini karanfil ve kitaplarla ziyaret etti. 

Kütüphane sorumluları eşliğinde 15 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen ziyarette, huzur evi sakinlerine 

karanfil ve ikram çikolatası hediye eden gönüllüler, yaşlılara seçme kitaplardan bir dizi hikaye 

okumayı da ihmal etmediler.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/09/siginaklari-kutuphaneye-ceviriyorlar/ Sığınakları 

kütüphaneye çeviriyorlar. 9.3.2011  ***  "Kütüphane açılan apartmanda oturan Anaokulu Öğretmeni 

Hediye Şahin Özkan da, Apartman Kütüphaneleri Projesi’nin çok olumlu olduğunu ifade ederek, 

şunları söyledi: 

Apartmanda açılan kütüphanede ben de hafta sonları gönüllü olarak gelip, okul öncesi gruptaki 

çocuklarımıza kitap okuyorum ve anaokulu seviyesinde eğitim veriyorum. Günümüzde çocuklar 

internet, televizyon gibi teknoloji aletlerine çok bağımlı oluyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Sosyal 

ilişkileri ve okuma alışkanlıkları da gün geçtikçe azalıyor. Apartman kütüphaneleri bu nedenle çok 

önemli” dedi. 

http://www.batikaradenizekspresgazetesi.com.tr/genel/gonullu-kutuphane-dostlari.html ‘Gönüllü 

Kütüphane Dostları’ projesinde sona doğru  ***  "Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Kadir 

Dağcıoğlu, aileleri bir araya toplayacak, kaynaştıracak, hem kitap okumayı sevdirecek hem de 

komşuluk ilişkilerini arttıracak bir proje hazırladıklarını, adının da “Gönüllü Kütüphane Dostları” 

olduğunu söyledi. 

Proje, özellikle kamu kurumlarında çalışan, kitap okumayı seven fakat vakit bulamayanları kapsıyor. 

Kamu kurumlarında bir gönüllü belirlenecek ve buradaki kitap alışverişini sağlayacak. Hafta sonları bir 

gün bir araya gelip ailece kitap okunacak." 

http://e-gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=9183  Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi gönüllü 

öğrencilerini bekliyor. 4.10.2010  ***   

http://www.egitimbulteni.com/y-detay.php?YaziID=199/almanyada-okumayi-tesvik-calismalari 

Özkaya, Mehmet Ali: Almanya'da okumayı teşvik çalışmaları  ***   

http://www.bbyhaber.com/bby/page/8/?s=g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/21/van-belediyesinden-kitap-okuma-etkinlikleri/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/20/huzurevi-sakinlerine-ziyaret/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/03/09/siginaklari-kutuphaneye-ceviriyorlar/
http://www.batikaradenizekspresgazetesi.com.tr/genel/gonullu-kutuphane-dostlari.html
http://e-gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=9183
http://www.egitimbulteni.com/y-detay.php?YaziID=199/almanyada-okumayi-tesvik-calismalari
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http://www.akwa.us/amerikada/kueltuerel-hayat/283-amerikann-guezel-yuezlerinden-biri-

kuetuephaneleri.html  Amerika'nın Güzel Yüzlerinden Biri: Kütüphaneleri  ***  "A’dan Z’ye 

Kütüphane Hizmetleri 

1-Yetiskinler icin Öğrenim Programı; Bir çok alt bölümden oluşuyor.:  a) Okumayı öğrenme sınıfları: 

Amerikalı, ama okuma yazmada zorluk çekenler için düşünülmüş. Gönüllü öğretmenler veya 

kütüphane personelinin yardımıyla küçük sınıflarda verilen dersler bir çok kişiye hizmet veriyor. 2- 

Yaşlılar için Hizmet ve Programlar:  d) Gönüllü kitap okuyucuları servisi. 7- İş Bulma Bilgi Merkezleri: ... 

Tabii hizmet bu kadar çok olunca maddi kaynak problemi de olabiliyor. Bunu aza indirgemek ve 

kaynak temin etmek için yakın zamanlarda “Kütüphane arkadaşları” adında bir grup kuruldu. Bu 

grubun amacı, kütüphane için halk desteği sağlamak, gönüllü hizmeti teşvik etmek, fon temin etmek 

için gerekli araştırmaları yapmak ve fikir üreterek uygulamaya koymak." 

http://www.kadinhaberleri.net/index.php?content_view=31819&ctgr_id=64 Görme Engelliler için 

Kütüphanede kitap okumaya ne dersiniz ? Gözlerin görmeseydi, nasıl kitap okurdun?   ***   

http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1228261  Kütüphane 

gönüllüleri hep birlikte kitap okuyor. 12.01.2012  ***  Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, okul 

öğrencilerini haftalık okuma saati uygulamasıyla kütüphanelere çekiyor. 

Her hafta bir saat gerçekleştirilen uygulamada ilköğretim ve lise öğrencileri bulundukları bölgedeki 

kütüphanelere gelerek belediye kütüphanelerinde yer alan kitapları okuyabiliyor.  

KİTAP TOPLAMA    
http://www.hurriyetegitim.com/haberler/06.08.2012/100-koy-okuluna-kutuphane.aspx 100 köy 

okuluna kütüphane 

Bir grup gönüllü tarafından başlatılan ""El Ele Kütüphane Projesi"" kapsamında, farklı illerde bulunan 

100 köy ilköğretim okuluna kütüphane kurulması hedefleniyor."  ***  Gönüllüler tarafından başlatılan 

bu projenin amacı, öğrencilere hizmet vermek ve kütüphane ihtiyacı olan köy okullarına ulaşmak. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/05/haskoy%E2%80%99de-kitap-okuma-kampanyasi/ 

Hasköy’de kitap okuma kampanyası. 5.7.2012  ***  ‘Hasköy Okuyor’ adlı kampanya kapsamında 16 

kıraathaneye 300 kitaplık ve kitap dağıtıldı. Hasköy Eğitim ve Kültür Gönüllüleri Derneği Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Barış, yaz tatilinden faydalanarak kitap okuma alışkanlığı 

kazandırmak istediklerini, şimdiden halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 

http://www.izgorenakademi.com/index.php/turkiye-ugurbocekleri-programi  Türkiye Uğur Böcekleri 

Programı  ***  [Yazıda 6 kez "kütüphane" kelimesi geçmektedir. 

http://www.ankaragonullutakimi.org/gonullu-kitap-ekibi/ Ankara Gönüllü Takımı  ***  Ankara 

Gönüllü Takımı “Gönüllü&Kitap” biriminin öncelikli hedefleri; takıma yeni gönüllüler kazandırmak ve 

kardeşlerin kitap ihtiyacını karşılamaktır. 

http://www.mucadele.com.tr/haber/egitim/kutuphane-karincalari-is-basinda/35243   ***  

Bahçeşehir Kolejleri Türkiye genelinde "Kütüphane Karıncaları İş Başında" projesi kapsamında kitap 

toplama kampanyası başlattı. 

http://www.akwa.us/amerikada/kueltuerel-hayat/283-amerikann-guezel-yuezlerinden-biri-kuetuephaneleri.html
http://www.akwa.us/amerikada/kueltuerel-hayat/283-amerikann-guezel-yuezlerinden-biri-kuetuephaneleri.html
http://www.kadinhaberleri.net/index.php?content_view=31819&ctgr_id=64
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1228261
http://www.hurriyetegitim.com/haberler/06.08.2012/100-koy-okuluna-kutuphane.aspx
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/05/haskoy%E2%80%99de-kitap-okuma-kampanyasi/
http://www.izgorenakademi.com/index.php/turkiye-ugurbocekleri-programi
http://www.ankaragonullutakimi.org/gonullu-kitap-ekibi/
http://www.mucadele.com.tr/haber/egitim/kutuphane-karincalari-is-basinda/35243
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http://www.pendik.bel.tr/kultursanat/bpi.asp?caid=175&cid=9482 Kütüphane Gönüllüleri’nden mini 

kütüphane.   ***   

Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 5 bin 950 Euro hibe almaya hak 

kazanan Pendik Kütüphane Gönüllüleri Projesi çerçevesinde kitap toplama kampanyası düzenlenecek 

ve kütüphanesi olmayan bir okulda mini bir kütüphane oluşturulacak. 

Belediyenin başvurusuyla kabul gören 'Kütüphane Gönüllüleri Projesi' ile kütüphane gönüllülüğü 

kavramının gelişip yaygınlaşmasına katkı sağlanması planlanıyor. Avrupa Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından  Eylem 1,2 Gençlik Girişimleri 

Programı kapsamında değerlendirilen projenin bütçesi 5 bin 950 Euro olarak belirlendi. 8 ay sürecek 

proje, Ekim’de  başlayacak. 

Kütüphane Gönüllüleri daha kurumsal hale gelecek 

Proje kapsamında çeşitli etkinlikler, belirli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilecek. Pendik 

Kütüphane Gönüllüleri, kitap toplama kampanyası düzenleyerek kütüphanesi olmayan bir okulda, 

mini bir kütüphane oluşturacak. Ayrıca Aktif Kütüphane Gönüllüleri kayıt altına alınarak daha 

kurumsal bir hale dönüştürülecek. Bunun yanı sıra kütüphane, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ve 

çeşitli yerlere tarihi/kültürel geziler düzenleyecek. Kütüphane Gönüllüsü gençler uzman bir psikolog 

tarafından verilecek Akran Eğitimi üzerine Kişisel Gelişim Eğitimlerine katılacaklar. Gönüllü gençlerin 

gelişimine büyük katkı sağlayacak proje ile AB Projesi hazırlama ve yönetme konusunda farkındalık 

oluşturulacak. Bundan sonraki süreçte kütüphane gönüllüleri, projeler geliştirip uygulama imkânına 

da sahip olabilecek. 

KÜTÜPHANE DÜZENLEME    
http://www.haberler.com/gonullu-ogrenciler-cocuk-kutuphanesi-nin-cehresini-haberi/ Gönüllü 

Öğrenciler, Çocuk Kütüphanesi'nin Çehresini Değiştiriyor  ***  Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi'nin Toplum Gönüllüleri Vakfı 25 Öğrencisi, Merkez Çocuk Kütüphanesi'nin Düzenleme ve 

Süsleme İşi İçin Seferber Oldu. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/07/ruhban-okulunun-bilinmeyen-hazinesi/ Ruhban 

Okulu’nun bilinmeyen hazinesi. 7.10.2012  ***  Heybeliada’da 8′inci yüzyılda kurulan Aya Triada 

manastırının bünyesindeki okulun bodrum katında yer alan kütüphane, büyük bir kültürel hazineyi 

barındırıyor. Beş odadan oluşan ve gönüllülerin bugünlerde hummalı bir tasnif çalışması sürdürdüğü 

kütüphanede, çok sayıda dini, felsefi ve edebi eser yer alıyor. 

KÜTÜPHANE KURMA    
http://www.haber3.com/projeni-paylas-ekibinden-benim-kutuphanem-projesi-1063555h.htm 

Projeni Paylaş Ekibinden 'Benim Kütüphanem' Projesi. 31.10.2011 

http://www.sondakikahaberleri.com.tr/projeni-paylas-ekibinden--benim-kutuphanem--projesi-

h18502.html Projeni Paylaş Ekibinden 'Benim Kütüphanem' Projesi. 'Projeni Paylaş' ekibi, yeni bir 

sosyal sorumluluk programı oluşturarak 'Benim Kütüphanem' projesini hayata geçirdi. 31.10.2010 

http://www.projenipaylas.com/ 

http://www.pendik.bel.tr/kultursanat/bpi.asp?caid=175&cid=9482
http://www.haberler.com/gonullu-ogrenciler-cocuk-kutuphanesi-nin-cehresini-haberi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/07/ruhban-okulunun-bilinmeyen-hazinesi/
http://www.haber3.com/projeni-paylas-ekibinden-benim-kutuphanem-projesi-1063555h.htm
http://www.sondakikahaberleri.com.tr/projeni-paylas-ekibinden--benim-kutuphanem--projesi-h18502.html
http://www.sondakikahaberleri.com.tr/projeni-paylas-ekibinden--benim-kutuphanem--projesi-h18502.html
http://www.projenipaylas.com/
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http://www.bbyhaber.com/bby/2012/08/06/100-koy-okuluna-kutuphane/ 100 Köy Okuluna 

Kütüphane. 6.8.2012  ***  Tamamen gönüllüler tarafından başlatılan bu projenin amacı, öğrencilere 

hizmet vermek ve kütüphane ihtiyacı olan köy okullarına ulaşmak.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/13/cesiad-osmancikta-kutuphane-acti-corum/ ÇESİAD 

Osmancık’ta Kütüphane Açtı-Çorum. 13.5.2012  ***  ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yıldırım projesinin bir yıl önce İskilip ilçesinde açılan kütüphane ile başladığını söyledi. Proje 

kapsamında Kargı ve Osmancık ilçesinde iki kütüphane daha açtıklarını kaydeden Yıldırım, bütün 

masrafları dernek tarafından karşılanan kütüphanede 2 bin kitap bulunduğunu ve projenin gönüllü 

öğrenciler tarafından yürütüldüğünü ifade etti. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/14/koye-hem-kutuphane-kurdular-hem-de-festival-

kazandirdilar-sivas/ Köye hem kütüphane kurdular hem de festival kazandırdılar-Sivas. 14.2.2012  ***  

Üniversiteli 6 genç, Sivas’ın Başyayla köyüne önce bir kütüphane sonra da bir festival kazandırdı. 

Eğitim gönüllüsü gençlerin sıradaki hedefi ise Yozgat’ın Karahacılı köyü.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/10/03/14uncu-kutuphane-hazroda-acildi/  14′üncü kütüphane 

Hazro’da açıldı. 13.10.2011  ***  Pekdoğan ise, gönüllülerin katılımıyla bugüne kadar Ergani, Silvan, 

Bismil, Çermik, Lice, Hani, Eğil, Çınar, Bismil, Kulp ve Hazro’da toplam 13 ilköğretim okuluna 

kütüphane açtıklarını, 14′üncü kütüphanenin Kırmataş Köyü İlköğretim Okulu’na açtıklarını söyledi.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/08/04/ayvalikta-kahveye-kutuphane/  Ayvalık’ta kahveye 

kütüphane. 4.8.2011  ***  Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan bir kahvede oluşturulan kitaplık 

törenle açıldı. Palabahçe mevkiindeki tarihi binada Suat Koçak tarafından işletilen ’Şeytan’ın 

Kahvesi’nde gönüllüler tarafından oluşturulan kitaplık için düzenlenen törene, Ayvalık Belediye 

Başkan Vekili İbrahim Fatih Ayyürek, Ayvalık Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri, Küçükköy Belediye 

Başkanı CHP’li Mesut Ergin, gazeteci-yazar Bekir Coşkun ve vatandaşlar katıldı. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/04/27/bir-oyuncak-kutuphanesi-de-orduya/ Bir Oyuncak 

Kütüphanesi de Ordu’ya. 27.4.2011  ***  Projeyi aynı okulda görevli Biyoloji Öğretmeni Selahattin 

Özbucak ve öğrencilerle birlikte yürüttüklerini ifade eden Kökçüoğlu, okullardan ve gönüllülerden 

kullanmadıkları oyuncak ve çocuk kitaplarını toplamaya başladıklarını, gelecek ay Gazi Halk 

Kütüphanesinde proje için tahsis edilen bölümde çocuk kitapları ve oyuncakları bölümü 

oluşturacaklarını söyledi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/01/05/odtulu-ogrenciler-koy-okuluna-kutuphane-kurdu/ 

ODTÜ`lü öğrenciler köy okuluna kütüphane kurdu. 5.1.2011  ***  Öğrenci topluluğu adına bir 

açıklama yapan Üniversite Öğrencisi Mutlu Hoca, köydeki öğrencilerle iyi bir iletişim kurduklarını ve 

köye gelmekten dolayı kendilerinin de mutlu olduklarını ifada etti. Hoca, üniversitedeki belli noktalara 

kutular koyarak, gönüllü arkadaşların bu kitaplara kitaplar bıraktıklarını ve bu kitapların ihtiyacı olan 

okullara götürerek kitaplıklar oluşturdukların söyledi.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2010/12/15/sirket-calisanlari-kutuphane-kurmak-icin-tiyatro-

sahnesine-cikti/ Şirket Çalışanları Kütüphane Kurmak İçin Tiyatro Sahnesine Çıktı. 15.12.2010  ***  

Toplanan kitaplar ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir köy ilköğretim okuluna Bilim İlaç 

Toplum Gönüllüleri kütüphanesi kurulacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterilerle 

5 bin çocuğu tiyatro ile buluşturmak ve 5 bin kitap toplanması hedefleniyor.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/08/06/100-koy-okuluna-kutuphane/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/05/13/cesiad-osmancikta-kutuphane-acti-corum/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/14/koye-hem-kutuphane-kurdular-hem-de-festival-kazandirdilar-sivas/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/14/koye-hem-kutuphane-kurdular-hem-de-festival-kazandirdilar-sivas/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/10/03/14uncu-kutuphane-hazroda-acildi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/08/04/ayvalikta-kahveye-kutuphane/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/04/27/bir-oyuncak-kutuphanesi-de-orduya/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/01/05/odtulu-ogrenciler-koy-okuluna-kutuphane-kurdu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2010/12/15/sirket-calisanlari-kutuphane-kurmak-icin-tiyatro-sahnesine-cikti/
http://www.bbyhaber.com/bby/2010/12/15/sirket-calisanlari-kutuphane-kurmak-icin-tiyatro-sahnesine-cikti/
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http://www.bbyhaber.com/bby/2010/01/26/turkiyenin-ilk-sahsi-kutuphanesi-kayseride/ Türkiye’nin 

ilk şahsi kütüphanesi Kayseri’de. 26.01.2010  ***  Buranın bir halk kütüphanesi olmadığını ve gönüllü 

kişiler ve araştırmacıların sık geldiği bir kütüphane olduğunu belirten Yaman…  

http://www.bbyhaber.com/bby/2010/01/14/kadin-tarihine-kutuphane-ile-yolculuk/  Kadın tarihine 

kütüphane ile yolculuk. 14.1.2010.  ***  Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 

kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz, Vakfın, 5 gönüllü kadın tarafından, kadınların 

geçmişini tanımak, toplanan bilgileri kadın araştırmacılarına düzgün bir şekilde sunmak ve bugünün 

yazılı belgelerini gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla kurulduğunu söyledi. 

http://www.bbyhaber.com/bby/page/14/?s=g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC  Mahkumlar için ÖSS 

kütüphanesi. 6.10.2008  ***  Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği, üniversiteli olmak isteyen 

mahkumlar için özel ÖSS kütüphanesi kuracak. 

http://www.trexevs.org/trex.php?sayfa_id=201&kategori_id=201&id=35&lng=1 Haberler  »  KÜNER 

KÖYÜ KüTüPHANESİ  ***  Okul öğretmenleri tarafından başlatılan "Küner Şehit Binbaşı Ercan 

İlköğretim Okulu'nu Geliştirme Gönüllüleri" kampanyası kapsamında toplanmaya başlanan kitaplarla 

okuma yazma bilen herkesin yararlanabileceği bir kütüphane oluşturulmaya çalışılıyor. 

http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=707:hadi

gonulluol&catid=61:gonulluluk&Itemid=128 Gönüllü ol, kariyer derdin kalmasın!  ***  "“Evet, İşte 

Bu!” 

Arzu Sevinç (Üniversite öğrencisi, İBB Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet veren İstanbul Öğrenci 

Kulüpleri Platformu Genç STK ile “Biletiniz Kitap Olsun” projesinin koordinatörlüğünü yaptı) 

Benim kitaplara ve kütüphanelere karşı olan zaafım hep vardı. İstanbul kalabalık bir şehir, genelde 

kitap toplanır ve hep doğudaki şehirlere gönderilir, orada bir kitaplık kurulur. Bunu birçok STK yıl 

içinde defalarca yapıyor zaten dedik. Sonra kalabalık olan ilçelerden Ümraniye’ye ortaklaşa karar 

aldık. Sonra nasıl bir çalışma yapılabilir diye düşündük. Ortaya bir etkinliğe “bilet” olarak “kitap” ile 

gelinmesi teşvik edilirse oluşturulacak kitapların toplamı bize bir kütüphane oluşturur dedik. Nitekim 

yanılmadık. 1 Haziran 2009 tarihinde kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. 

Biz projeyi bir kutlamanın bileti haline getirdik. Gelen kişiler, biletlerini göstermek yerine ellerindeki 

kitapları teslim ederek organizasyona katılım gösterdiler. Bu gençler içinde farklı duyarlılıkta bir 

sorumluluktu. Birçok fikre kapılabilirsin, bunların gerçekleşeceğine inanabilirsiniz. Belki tek başınıza 

da en iyisini yapabilirsiniz şüphesiz. Malum bir taraf hep daha fedakârlık vermeye meyillidir bu tarz 

projelerde... Biz aynı güdüyle hareket eden Genç STK’lar ile çalıştığımız için çok şanslıydık. Sesimiz 

birçok gençle de bu sayede buluştu. Ama en güzeli de kütüphanenin açılışnda bizi kırmayan Milli 

Eğitim’den birçok kişinin bizimle beraber aynı mutluluğu paylaşması oldu. Öğrencilerin 

kütüphanedeki kitapları aralayıp karıştırdığını gördüğümde “Evet, işte bu!” dediğimi hatırlıyorum." 

http://www.diyadinnet.com/HABER-7112-s%C4%B1n%C4%B1r-tan%C4%B1mayan-

g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCler-derne%C4%9Finden-diyadine-k%C3%BCt%C3%BCphane  Sınır 

Tanımayan Gönüllüler Derneğinden Diyadin'e Kütüphane. 22.02.2010  ***   

http://www.tumblr.com/tagged/g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC  DOĞU’NUN KAR KÜTÜPHANELERİ  

***  “Doğu’nun Kar Kütüphaneleri”, tamamen bireysel çabalarla yürütülen ve ülkemizin Doğu ve 

http://www.bbyhaber.com/bby/2010/01/26/turkiyenin-ilk-sahsi-kutuphanesi-kayseride/
http://www.bbyhaber.com/bby/2010/01/14/kadin-tarihine-kutuphane-ile-yolculuk/
http://www.bbyhaber.com/bby/page/14/?s=g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC
http://www.trexevs.org/trex.php?sayfa_id=201&kategori_id=201&id=35&lng=1
http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=707:hadigonulluol&catid=61:gonulluluk&Itemid=128
http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=707:hadigonulluol&catid=61:gonulluluk&Itemid=128
http://www.diyadinnet.com/HABER-7112-s%C4%B1n%C4%B1r-tan%C4%B1mayan-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCler-derne%C4%9Finden-diyadine-k%C3%BCt%C3%BCphane
http://www.diyadinnet.com/HABER-7112-s%C4%B1n%C4%B1r-tan%C4%B1mayan-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCler-derne%C4%9Finden-diyadine-k%C3%BCt%C3%BCphane
http://www.tumblr.com/tagged/g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC
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Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarına kütüphane desteği sağlamayı amaçlayan süresiz ve 

bağımsız bir insanî sorumluluk projesidir. 

https://www.facebook.com/groups/146628112053357/members/ 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/08/06/100-koy-okuluna-kutuphane/  100 Köy Okuluna 

Kütüphane. 6.8.2012  ***  Bir grup gönüllü tarafından başlatılan “El Ele Kütüphane Projesi” 

kapsamında, farklı illerde bulunan 100 köy ilköğretim okuluna kütüphane kurulması hedefleniyor. 

Proje Koordinatörü Semra Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sevdalısı olan gönüllü bir 

grup olarak yola çıktıklarını belirterek, projeye destek verenler arasında sanatçı, iş adamı, 

akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğunu kaydetti. 

http://www.tocev.org.tr/bagislar-icin.asp?id=11 Gönüllülük aktivitelerimiz: HİLTON’DAN ŞANLIURFA 

VE VAN'A KİTAP"  ***  "PWC TÜRKİYE'DEN KÜTÜPHANE 

PEC Türkiye'den kütüphane: Kurumsal Gönüllülük çalışmaları kapsamında PwC Türkiye ile Bağcılar 

Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu’na kütüphane yaptık. İki yıl önce açılan ve kütüphanesi 

bulunmayan okulun birbirinden güzel kitaplardan oluşan kütüphanesini 18 Mayıs’ta PwC Türkiye 

çalışanları, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte açtık. PwC Türkiye, 

çalışanlarından oluşan Drama Akademi’nin sahnelediği “Midas’ın Kulakları” oyunundan elde ettiği 

gelir ile kütüphaneyi yaptırırken, kurumsal gönüllülük çalışmalarına çok güzel bir örnek oluşturdu." 

http://www.guncelekonomi.com/abdli-turistler-tatil-yaparken-kutuphane-kuracak  New York'ta 

gönüllü kuruluş Bridges of Hope Project (Umut Köprüleri Proje Vakfı), New York - Bodrum arasında 

turizm ve yardım köprüsü kuruyor. 28.11.2012  ***  "New York'ta gönüllü kuruluş Bridges of Hope 

Project (Umut Köprüleri Proje Vakfı), New York - Bodrum arasında turizm ve yardım köprüsü kuruyor. 

ABD'den gelen seçkin turistler Bodrum'da hem tatil yapacak hem de çeşitli sosyal projelere destek 

verecek. Elde edilen gelirle, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde bulunan ilköğretim okullarına kütüphaneler 

kurulacak ve ilköğretim kurumlarının çeşitli donanımlarına destek sağlanacak. Geçtiğimiz yıllarda 

Türkiye'de 100 ilköğretim ilkokulunda kütüphane açılmasını sağlayan vakfın, yeni projeleri 

kapsamında uygulamayı önce New York - Bodrum arasında gerçekleştireceği, çalışmanın daha sonra 

Türkiye'nin diğer bölgelerini de içine alacağı belirtildi.  

http://www.haberler.com/abd-li-turistler-hem-tatil-yapacak-hem-de-okullara-4120990-haberi/ 

ABD'li Turistler Hem Tatil Yapacak Hem de Okullara Kütüphane Kuracak. 26.11.2012  ***  New 

York'ta gönüllü kuruluş Bridges of Hope Project (Umut Köprüleri Proje Vakfı), New York - Bodrum 

arasında turizm ve yardım köprüsü kuruyor Can Kamiloğlu bildiriyor - New York'ta gönüllü kuruluş 

Bridges of Hope Project (Umut Köprüleri Proje Vakfı), New York - Bodrum arasında turizm ve yardım 

köprüsü kuruyor. ABD'den gelen seçkin turistler Bodrum'da hem tatil yapacak hem de çeşitli sosyal 

projelere destek verecek. Elde edilen gelirle, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde bulunan ilköğretim 

okullarına kütüphaneler kurulacak ve ilköğretim kurumlarının çeşitli donanımlarına destek sağlanacak 

http://adaylar.ku.edu.tr/node/42 Koç Üniversitesi’nde Gönüllülük Projeleri ***  Farkındalık Projeleri: 

Farkındalık Grubu; Koç Üniversitesi öğrencilerinin hayata bakış açısını, vizyonunu, iletişimini 

değiştirmek, geliştirmek ve sosyal ""farkındalık"" yaratmak amacıyla kurulmuş Ku-Gönüllüleri 

Kulübü’nün bir alt topluluğudur. Farklı kariyer alternatiflerini göstermek, engelliler konusuna dikkat 

çekmek, çeşitli etkinliklerle gelir elde ederek kitap, kıyafet vb bağışlarda bulunmak ve her yaz ihtiyacı 

https://www.facebook.com/groups/146628112053357/members/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/08/06/100-koy-okuluna-kutuphane/
http://www.tocev.org.tr/bagislar-icin.asp?id=11
http://www.guncelekonomi.com/abdli-turistler-tatil-yaparken-kutuphane-kuracak
http://www.haberler.com/abd-li-turistler-hem-tatil-yapacak-hem-de-okullara-4120990-haberi/
http://adaylar.ku.edu.tr/node/42


23 
 

olan bir ilde kütüphane yapmak gibi konularda çalışmaktadırlar. Bu kapsamda grubun Alternatif 

Kariyer Günleri, Rehavet Panayırı, Engelsiz Show, Farkındalık Hareketleri ve Kısa Süreli Projeler olmak 

üzere beş kolu vardır." 

http://www.kadineserleri.org/vakif_hakkinda_vakif_organlari.asp ***  Çalışanlar ve Gönüllüler: Kadın 

Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, gönüllülerin kurduğu bir kurumdur. Kurulduğundan 

bugüne yapılan tüm çalışmaların temelinde gönüllülük ve gönüllü emek yatmaktadır. Bugün vakfın 

ulaştığı aşama, bütün bu gönüllü emeklerin toplamıdır ve bu konuya duyulan ilginin ve bu işe 

emeğini, zamanını, kısıtlı da olsa maddi olanaklarını sunan yüzlerce insanın çabalarının göstergesi 

olduğu kadar, Türkiye'de bir Yerel yönetim - Vakıf ortak çalışmasının da varolabileceğinin kanıtıdır. 

Vakfımıza bugüne kadar emeği geçmiş tüm çalışanlara ve gönüllülere teşekkür ederiz. 

http://www.sondevir.com/basarioykuleri/96044/32-kutuphane-acarak-kanserli-annesini-

iyilestirdi.html  32 kütüphane açarak kanserli annesini iyileştirdi. Annesi kanser olunca köyleri 

kütüphane zinciri ile donattı. 6.10.2012  ***   

http://www.iibf.deu.edu.tr/internetgazetesi/arsiv/Nisan2007/D 

okumanlar/guncel/guncel_3/vv1.htm Haftada sadece 2 saatinizi ayırarak, insanların hayatını 

değiştirebilirsiniz… Siz de birinin yüzünde gülümseme olmak ister misiniz?  ***  "TOPLUM 

GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri bir çok yardım organizasyonunda yer alıyorlar. 

Vakfın en önemli amacı ise gençlerin sorumluluk sahibi olarak, bu vakfın organizasyonlarına öncülük 

etmeleri… 

Kısaca TOG olarak da bilinen vakfın en iyi özelliklerinden biri de kendi projenizi yaratabilmeniz… 

Herhangi bir alanda yardım konulu geliştireceğiniz proje, TOG tarafından onaylandıktan sonra hayata 

geçirilebiliyor.  Örneğin kitaba muhtaç birçok şehre yeni kütüphaneler kazandırabilir, işitme engelliler 

için sesli kütüphaneler oluşturabilir ve onlara kitap okuyabilirsiniz ya da ilköğretim okullarında gönüllü 

olarak minik öğrencilere ders verebilirsiniz… Her şey size ve hayal gücünüze bağlı…" 

http://www.sislirotarykulubu.org/sevgikutuphanesi.htm  Sevgi Kütüphanesi Projemiz  ***   

http://www.haberler.com/koyde-okuyan-cocuklar-ogretmenlerinin-sayesinde-3415052-haberi/  

Köyde Okuyan Çocuklar Öğretmenlerinin Sayesinde Kütüphaneye Kavuştu. 3.3.2012  ***  

Diyarbakır'da gönüllü eğitimcilerin kurduğu ve bugüne kadar çok sayıda önemli projeye yürüten 

Diyarbakır Eğitimciler Derneği (DEĞİDER) 10 köy okuluna kütüphane kurdu. 

http://www.kentyasam.com/haber_goster.php?id=976  Gönüllü Anneler'den kütüphane ve oyun 

odası  ***  İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği, SSK Yenişehir Çocuk Hastanesi'nin üçüncü 

katında kütüphane ve canlı oyun odası yaptırdı. İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Mediha Başbuğ, İl Kültür Müdürlüğü'nün "her hastaneye bir kütüphane" projesine 

destek vermek üzere bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. SSK Yenişehir Çocuk Hastanesi'nin çocuk 

kütüphanesi ve canlı oyun odası 14 Temmuz 2003 Pazartesi günü saat 11.45'te İzmir Valisi Yusuf Ziya 

Göksu tarafından hizmete açılacak. 

http://www.turkish-media.com/forum/topic/122840-kutuphane-kuruyoruz/  kütüphane kuruyoruz. 

28.4.2008  ***   

http://www.kadineserleri.org/vakif_hakkinda_vakif_organlari.asp
http://www.sondevir.com/basarioykuleri/96044/32-kutuphane-acarak-kanserli-annesini-iyilestirdi.html
http://www.sondevir.com/basarioykuleri/96044/32-kutuphane-acarak-kanserli-annesini-iyilestirdi.html
http://www.iibf.deu.edu.tr/internetgazetesi/arsiv/Nisan2007/D%20okumanlar/guncel/guncel_3/vv1.htm
http://www.iibf.deu.edu.tr/internetgazetesi/arsiv/Nisan2007/D%20okumanlar/guncel/guncel_3/vv1.htm
http://www.sislirotarykulubu.org/sevgikutuphanesi.htm
http://www.haberler.com/koyde-okuyan-cocuklar-ogretmenlerinin-sayesinde-3415052-haberi/
http://www.kentyasam.com/haber_goster.php?id=976
http://www.turkish-media.com/forum/topic/122840-kutuphane-kuruyoruz/


24 
 

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2396  Rojhat Eşin: Her Köye Bir Kütüphane"  ***  

Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi olarak “Her köye bir kütüphane” adında bir kampanya 

başlattık. Taşımalı eğitim yapan ücra köy okullarına kütüphane kuracaktık. Hepimiz gönüllü başladık 

bu işe gönüllü devam ediyoruz. 4 köye kütüphane kurduk. Kütüphaneleri kurmaya gittiğimizde 

günlerdeki hazırlıklar bile insanda çok güzel bir duygu yaratıyor. 

http://www.mahmutlarpost.com/yabancilar-kutuphane-kurdu  Yabancılar Kütüphane Kurdu. 

14.09.2010  ***  Mahmutlar’a uluslar arası kütüphane kuruldu. Mahmutlar Kültür Merkezi (ICCM) 

tarafından başlatılan (ICCM) içersinde bölgede yerleşik yaşayan tüm yabancıların yararlanabileceği bir 

kütüphane için ilk adımı atıldı. Mahmutlar’da yerleşik yaşayan ailelerin ikinci adresi olarak gördükleri 

(ICCM)’de bir sohbet toplantısında neler yapabiliriz fikirleri tartışılırken yerleşik yaşayan yabancıların 

kütüphane kuralım uluslar arası olsum tüm dünya kitaplarını burada toplayalım fikri hemen 

benimsendi. İlk etapta ICCM gönüllüleri tarafından getirilen kitaplarla uluslar arası kütüphanenin 

temeli atılmış oldu. Şuanda kütüphaneye Hollanda, İngiliz, İrlanda, Amerika, Kanada, Fransız, Belçika, 

Avusturya, İsveç, Almanya, Danimarka, Polonya, Belarus, Hırvatistan, Norveç, İsviçre, Finlandiya, İran, 

Ukrayna, Gürcistan, Çerkez. Uygur, Rusya ülkelerinin ve Türkiye insanları gönüllü olarak kütüphaneye 

kitap bulmak için çeşitli projeler üretiyorlar.  

http://pdrgunlugu.net/tag/el-ele-kutuphane-projesi/  El Ele Kütüphane Projesi  ***  Bir grup gönüllü 

tarafından başlatılan “El Ele Kütüphane Projesi” kapsamında, farklı illerde bulunan 100 köy ilköğretim 

okuluna kütüphane kurulması hedefleniyor. Proje Koordinatörü Semra Polat, eğitim sevdalısı olan 

gönüllü bir grup olarak yola çıktıklarını belirterek, projeye destek… 

http://www.diyadinnet.com/modules.php?name=News&file=print&sid=7112  Sınır Tanımayan 

Gönüllüler Derneğinden Diyadin'e Kütüphane. 22.2.2010  ***   

http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417  100 köy okuluna kütüphane 

kurulacak  ***  "Bir grup gönüllü tarafından başlatılan  

“El Ele Kütüphane Projesi” kapsamında, farklı illerde bulunan 100 köy ilköğretim okuluna kütüphane 

kurulması hedefleniyor. Proje Koordinatörü Semra Polat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı 

açıklamada, eğitim sevdalısı olan gönüllü bir grup olarak yola çıktıklarını belirterek, projeye destek 

verenler arasında sanatçı, iş adamı, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğunu kaydetti. " 

http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi içinde tedavi gören hastalar için bir kütüphane kuruldu"  ***  "Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi içinde bulunan kütüphanede kanser hastaları 

tedavileri boyunca istedikleri kitabı alıp okuyabiliyor. 7 yıl önce kütüphanenin açılmasında büyük rol 

oynayan ve hala gönüllü olarak her perşembe günü kütüphanede çalışan yazar Erdoğan Baysal, “2000 

yılında kalın bağırsak kanseri nedeniyle ben de bu hastanedeki hastalar gibi aynı yoğun tedaviyi 

görmüştüm. Hastalığımı yazarak ve okuyarak yendim. Tüm hastalara önerim, kanseri düşünmeye 

fırsat vermesinler” dedi. Baysal, kütüphane oluşturma işine 50 kitap ile başladıklarını ve zamanla 

kitap sayısının 5 bini geçtiğini belirtti.  

http://www.stargazete.com.tr/dogu/el-ele-kutuphane-kampanyasi/haber-655834 "El Ele Kütüphane 

Kampanyası". 5.9.2012  ***  "Semra Polat, 7.Sinemardin Uluslararası Mardin Film Festivali ön jüri 

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2396
http://www.mahmutlarpost.com/yabancilar-kutuphane-kurdu
http://pdrgunlugu.net/tag/el-ele-kutuphane-projesi/
http://www.diyadinnet.com/modules.php?name=News&file=print&sid=7112
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/2402/4417
http://www.stargazete.com.tr/dogu/el-ele-kutuphane-kampanyasi/haber-655834
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üyesi/Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak geldiği Mardin´den kopamayıp, 100 köye 1000 

kitaplı kütüphane kazandırmak için kolları sıvadı. 

Başlangıç olarak 100 Köy İlköğretim Okulunda 1000 kitaplı bir kütüphane kurmayı amaçlıyor ve bu 

sayede daha temel eğitimden itibaren öğrencilerin daha verimli bir şekilde okuma hayatına 

atılmalarını planlıyoruz. Doğu ve Güneydoğudaki okullar başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm 

Köy Okullarının ihtiyacına binaen bu projeyi hayata getirerek yaygınlaştırmayı amaçlıyor." 

http://sanateskicisi.blogspot.com/2012/08/el-ele-kutuphane.html  El Ele Kütüphane. 1.8.2012  ***   

http://www.takvim.com.tr/Guncel/2012/08/07/kitaplar-elden-ele  Kitaplar elden ele. 6.8.2012  ***   

http://www.haberler.com/100-koy-okuluna-kutuphane-3844864-haberi / 100 Köy Okuluna 

Kütüphane. 7.8.2012  ***   

KÜTÜPHANE VAKIFLARI    
http://www.idefix.com/kitap/osmanli-vakif-kutuphaneleri-ismail-e-

erunsal/tanim.asp?sid=X476AFPQUV2VKLCVN5GP İsmail E. Erünsal: Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. 

Türk Tarih Kurumu Yayınları. 775 sayfa, ISBN: 9789751620514  ***   

Erünsal, İsmail E. : “Osmanlı vakıf kütüphaneleri". İçinde: Yavuz Argıt Armağanı. 51-108ss.  

http://www.unak.org.tr/unak08/sunum/TubaCavdar.ppt Çavdar, Tuba: Cumhuriyet Döneminde 

Kurulmuş Kütüphane Vakıfları  ***   

Http://Www.Tk.Kutuphaneci.Org.Tr/İndex.Php/Tk/Article/Viewfile/287/573 Vakfiyelere Göre Eski 

Türk Kütüphanelerinin Yönetimi. Dr. Müjgân Cunbur"  ***   

http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/516/1031 Kütüphane Vakfiyelerinde 

İlimlerin Sınıflandırılması Ve Bibliyografik Künyeler.  Dr. Müjgân CUNBUR"  ***   

http://www.beyazitkutup.gov.tr/1481_KUTUPHANE-VE-KITAP-VAKFIYELERI-ILE-FIHRISTLERININ-

KUTUPHANECILIK-TARIHI-BAKIMINDAN-DEGERI-VE-ONEMI Nimet-BAYRAKTAR : Kütüphane 

Vakfiyeleri. Kütüphane ve kitap vakfiyeleri ile fihristlerinin kütüphanecilik tarihi bakımından değeri ve 

önemi. İçinde: Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 Yaşında. Haz. Hasan DUMAN  ***   

MASAL OKUMA    
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/21/beykoz-belediyesi-20-bin-kitaplik-kutuphane-kurdu/ 

Beykoz Belediyesi 20 bin kitaplık kütüphane kurdu. 21.2.2012  ***  Okul Öncesi Çocuklar İçin Masal 

Saati:n Beykozlulara kitapların zengin bir dünyasını aralayan kütüphanede okul öncesi çocuklara kitap 

sevgisi aşılayacak etkinlikler de hazırlandı. Gönüllü okuyucuların iştirak edebileceği “Masal Saati” 

etkinliğiyle çocukların kitapları sevmesi kitap ve kütüphane ortamıyla tanışması sağlanacak. 

http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/1/ali-dayi-

cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi masal okuyacak 

gönüllü arıyor  ***   

http://sanateskicisi.blogspot.com/2012/08/el-ele-kutuphane.html
http://www.takvim.com.tr/Guncel/2012/08/07/kitaplar-elden-ele
http://www.haberler.com/100-koy-okuluna-kutuphane-3844864-haberi
http://www.idefix.com/kitap/osmanli-vakif-kutuphaneleri-ismail-e-erunsal/tanim.asp?sid=X476AFPQUV2VKLCVN5GP
http://www.idefix.com/kitap/osmanli-vakif-kutuphaneleri-ismail-e-erunsal/tanim.asp?sid=X476AFPQUV2VKLCVN5GP
http://www.unak.org.tr/unak08/sunum/TubaCavdar.ppt
http://www.tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/287/573
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/516/1031
http://www.beyazitkutup.gov.tr/1481_KUTUPHANE-VE-KITAP-VAKFIYELERI-ILE-FIHRISTLERININ-KUTUPHANECILIK-TARIHI-BAKIMINDAN-DEGERI-VE-ONEMI
http://www.beyazitkutup.gov.tr/1481_KUTUPHANE-VE-KITAP-VAKFIYELERI-ILE-FIHRISTLERININ-KUTUPHANECILIK-TARIHI-BAKIMINDAN-DEGERI-VE-ONEMI
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/21/beykoz-belediyesi-20-bin-kitaplik-kutuphane-kurdu/
http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/1/ali-dayi-cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor
http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/1/ali-dayi-cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor
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http://www.yesiltopuklar.com/masal-saati-cocuklari-kutuphane-mudavimi-yapti.html  Masal Saati, 

Çocukları Kütüphane Müdavimi Yaptı  ***  "Metin And Kütüphanesi, her masal saatinde konuk ettiği 

4 ile 6 yaş arası çocuklara hem masal okuyor hem de kitap sevgisi aşılıyor… 

Çocukları hafta sonu tatillerini internette ya da alışveriş merkezlerinde (AVM) geçirdiği için üzülen 

ailelere müjde. Artık çocuklara masal okuyan bir kütüphane var. 2 aydır “masal saati” uygulaması 

devam eden Küçükçekmece’deki Metin And Kütüphanesi‘ne giden çocuklar hem masal dinliyor, hem 

İngilizce öğreniyor hem de kitap sevgisi kazanıyor. Her masal saatinde 4 ile 6 yaş arası 30 çocuğu 

konuk eden kütüphanede gönüllü olarak masal okuyan Arzu Yılmaz, “Benim 3 çocuğum var, şimdi 30 

çocuğum oldu.” diyor. Arzu Hanım’ın en büyük isteği ise görme engelli çocuklara masal okumak." 

http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/2/ali-dayi-

cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi masal okuyacak 

gönüllü arıyor  ***   

OYUNCAK TAMİR    
http://www.bbyhaber.com/bby/2010/02/25/istanbulda-oyuncak-kutuphaneleri-aciliyor/  İstanbul’da 

Oyuncak Kütüphaneleri açılıyor. 25.2.2010  ***  Oyuncak Kütüphanesi’nin içinde bir hastane 

bulunacak. Bu hastanede bozulan oyuncaklar onarılabilecek. Oyuncakların tedavisine kütüphaneden 

yararlanan anneler de gönüllü olarak destek verebilecek. 

ÖDÜLLER    
http://www.kutuphaneci.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=121  

***  "2010-2015 dönemi için erişilmesi planlanan hedefler: Üyelik:  TKD üytelik kategorilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması (örneğin; öğrenci, gönüllü, emekli, işsiz vb.) 

6.  TKD için emek veren gönüllü üyelerin katkılarının takdir edilmesi ve önemli günlerde (örneğin 

Kütüphane Haftası vb) tanınarak ödüllendirilmesi (plaket ve anons gibi)" 

http://www.haberizmir.com.tr/oku/id-6324/yilin-kutuphane-dostu-odulu-.html Yılın Kütüphane 

Dostu Ödülü   ***  Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 2011 Yılı Ödülleri; “Kütüphane 

Dostu”, “İstanbul Yılın Halk Kütüphanesi Okurları”, “Kütüphane Gönüllüleri”  ve “Geleceğin 

Kütüphaneleri” konulu “Resim Yarışması” olmak üzere dört kategoride verildi.    İlki geçen yıl 

başlatılan “Kütüphane Gönüllüsü” Ödülleri, bu yıl   iki kişiye verildi.  Ödül alan gönüllüler; Bakırköy 

Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Sesli Kitaplık bölümünde, 2007 yılından beri sürekli biçimde  gönüllü 

kitap seslendiren Cemile Muti ve emekli olduktan sonra  on yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Taksim Atatürk Kitaplığı’nda gönüllü olarak çalışmalar yürüten kütüphaneci Nail Bayraktar. 

Kütüphane gönüllülerine ödüllerini Vali Yardımcısı Kazım Tekin verdi. 

http://www.yenituzlagazetesi.com/haberdetay.asp?ID=4270  Kütüphane Gönüllüleri projesi ile ödüle 

layık görüldü. 11.08.2011  ***  AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel 

yönetimler ve gençlik konulu yarışmada, Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri projesi ile ödüle 

layık görüldü. 

http://www.yesiltopuklar.com/masal-saati-cocuklari-kutuphane-mudavimi-yapti.html
http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/2/ali-dayi-cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor
http://www.nurturia.com.tr/groups/thread/adb6ccf1-612f-4f1f-99f9-9f7c0100705d/2/ali-dayi-cocuk-kutuphanesi-masal-okuyacak-gonullu-ariyor
http://www.bbyhaber.com/bby/2010/02/25/istanbulda-oyuncak-kutuphaneleri-aciliyor/
http://www.kutuphaneci.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=121
http://www.haberizmir.com.tr/oku/id-6324/yilin-kutuphane-dostu-odulu-.html
http://www.yenituzlagazetesi.com/haberdetay.asp?ID=4270
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http://www.ilimdunyasi.com/egitim-dunyasi/kutuphane-projesi-pendik'e-odul-getirdi/ Kütüphane 

projesi Pendik'e ödül getirdi. 16.08.2011  ***  "Pendik Belediyesi 'Kütüphane Gönüllüleri' Projesi, 

Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde AK Partili belediyeler arasındaki 'Yerel Yönetimler ve 

Gençlik' konulu proje yarışmasında ödül almaya hak kazandı. 

STK YÖNETİMİ    
ftp://ftp.lib.metu.edu.tr/pub/doc/ankos-mak.pdf Phyllis L.Erdoğan - Bülent Karasözen: ANKOS ve 

Satıcı Firmalarla İlişkileri . ***  "Gönüllü bir birlik olan ANKOS, dokuz  üye kütüphanenin 

yöneticilerinin oluşturduğu bir Yönetim Kurulu ve onlara yardımcı kütüphaneciler tarafından 

yürütülmektedir" 

TEKNİK İŞLEMLER    
http://www.musabeyliyibo.k12.tr/icerik.asp?id=18 KÜTÜPHANE  ***  Kütüphanemizde her türlü iş ve 

işlemler kütüphane gönüllü öğrencileri tarafından yapılmaktadır. 3000 kitaplık bir kütüphanenin ve 

internet tabanlı araştırma merkezinin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayan gönüllü öğrencilerimiz 

gerçekten taktire şayandırlar. 

http://www.gemerekliler.com/karaozude-kutuphane-calismasi.html Karaözü’de Kütüphane 

Çalışması. 3.10.2012  ***  Karaözü kütüphanesi yaz aylarında açık bulunuyor. Bağışlanan kitaplar 

Gönüllüler sayesinde tasnif ediliyor, mükerrer olanlar seçilip ayrılıyor, kütüphanede olmayan ... 

http://www.mafm.boun.edu.tr/kategori/134/ kutuphane Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film 

Merkezi  ***  Kütüphane için gönüllü olarak çalışarak katkı yapmak isterseniz ön büro personelimizi 

haberdar ediniz. 

http://www.gundemegitim.com/haber.php?haber_id=897  Avrupa Gönüllü Hizmeti ile İspanya’ya 

Gitme Fırsatı  *** Kültürlerarası diyaloğu arttırmayı amaçlayan projede, gönüllü gençler kütüphane 

materyallerini düzenleyecek, organize edecek, İspanyolca derslerine yardımcı olacak. 31 Temmuz 

2011. 

http://www.bbyhaber.com/bbyblog/2011/08/25/kitap-sevgisi-ogrencileri-yaz-tatilinde-gonullu-

kutuphaneci-yapti/  Kitap Sevgisi öğrencileri yaz tatilinde gönüllü kütüphaneci yaptı. 25.08.2011  ***  

Gazipaşa’daki Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun 4 öğrencisi, yaz tatilinde okul kütüphanesinde 

gönüllü olarak çalışıyor. 

http://www.isigayuruyoruz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=227

&lang=tr “HER BİREY BİR ÖĞRETMEN” Kampanyası Gönüllü Katılımcı Formu  ***   

http://www.wwf.org.tr/join_us.php Gönüllü Olun  ***  "WWF-Türkiye'de gönüllü olarak katkıda 

bulunmak istediğiniz bölümleri işaretleyiniz 

Eğitim: okul (ana, ilk, lise) ve Üniversite ziyaretleri, mini panda'lara doğa oyunları, öğretmenlere 

prezantasyonlar, gençlerle özel etkinlikler, vb. 

İletişim: Tercüme; basın listeleri güncelleme; grafik tasarım; 

http://www.ilimdunyasi.com/egitim-dunyasi/kutuphane-projesi-pendik'e-odul-getirdi/
ftp://ftp.lib.metu.edu.tr/pub/doc/ankos-mak.pdf
http://www.musabeyliyibo.k12.tr/icerik.asp?id=18
http://www.gemerekliler.com/karaozude-kutuphane-calismasi.html
http://www.mafm.boun.edu.tr/kategori/134/
http://www.gundemegitim.com/haber.php?haber_id=897
http://www.bbyhaber.com/bbyblog/2011/08/25/kitap-sevgisi-ogrencileri-yaz-tatilinde-gonullu-kutuphaneci-yapti/
http://www.bbyhaber.com/bbyblog/2011/08/25/kitap-sevgisi-ogrencileri-yaz-tatilinde-gonullu-kutuphaneci-yapti/
http://www.isigayuruyoruz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=227&lang=tr
http://www.isigayuruyoruz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=227&lang=tr
http://www.wwf.org.tr/join_us.php
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Kütüphane ve Arşiv (Bilgi Belge Merkezi): Kaynak geliştirme; slayt tanzim; arşivi kullanıma açma; 

video gösteriler organize etme; vb. 

Muhasebe ve İdari İşler: Ön büro, telefon santral; fotokopi; postalama; vb. 

Satış: fuar, şenlik festival vb. organizasyonlarda stand açma; ürün gamını geliştirme, vb. 

Üyelik:vakfı tanıtıcı konuşmalar ve sunumlar yapmak, roadshow etkinlikleri, üye ilişkilerini geliştirici 

etkinliklerin organize edilmesinde yardımcı olma, 

http://www.fatihhaber.com/index-slymaniye.html SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ  

***  "Kataloglama ve Tasnif: Gönüllü çalışmak ya da stajlarını kütüphanemizde yapmak üzere 

başvuran, üniversitelerdeki ilgili bölümlerin lisans öğrencileri bu serviste yetiştirilmektedir.  / Yazma 

ve Nadir Eserler Restorasyon ve Araştırma Merkezi: Gönüllü çalışmak ya da stajlarını kütüphanemizde 

yapmak üzere başvuran, üniversitelerdeki ilgili bölümlerin Lisans Öğrencileri bu serviste 

yetiştirilmektedir. 

http://www.gonullulukakademisi.com/tuzuk.html T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü Gönüllü Akademisi Katılım Yönergesi"  ***  "Kapsam  

Madde 2 — Bu yönerge; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve 

sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar.  

http://kutuphaneleriseviyorum.org/?q=node/685 Gençlik ve Kütüphane Hizmetleri - Asuman Nesibe 

GÖK.   *** GÖNÜLLÜLÜK:  Gençlerin kütüphanede gönüllü çalışması teşvik edilir 

Gönüllüler farklı etkinliklerle desteklenir 

Gençlerle yaşlılar bir araya getirilir. Teknoloji konusunda gençler yaşlılara yardım ederler. 

Kütüphane iş ve işlemlerine de gençlerin katkısı sağlanır. 

http://inegol.uludag.edu.tr/ogrtop/topluluk.doc İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU KÜLTÜR, SANAT, 

SPOR VE SOSYAL FAALİYETLER TOPLULUĞU 

*** 4- Okulumuz Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler: Kütüphane gönüllü çalışma grubu 

oluşturulmuş ve haftalık çalışma planı hazırlanmıştır. Haftalık çalışma planı kapsamında belirtilen gün 

ve saatte öğrencilerimiz okul kütüphanemizin düzenlenmesine yardımcı olmuşlardır. 

http://www.gorukleogrenciyurdu.com/?s=yurtkurallari Yurt kuralları  ***  5) Kütüphane gönüllü 

görevlilerinin isimleri ve haftalık görev süreleri bir çizelgeyle belirtilir. 

http://www.trabzonozelidare.gov.tr/admin/files/G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC%20Kat%C4%B1l%C4

%B1m%20Y%C3%B6nergesi.doc   Gönüllü Katılım Yönergesi  ***  "Madde 2 –  

Bu Yönerge; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal 

hizmetler, yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar. 

http://www.fatihhaber.com/index-slymaniye.html
http://www.gonullulukakademisi.com/tuzuk.html
http://kutuphaneleriseviyorum.org/?q=node/685
http://inegol.uludag.edu.tr/ogrtop/topluluk.doc
http://www.gorukleogrenciyurdu.com/?s=yurtkurallari
http://www.trabzonozelidare.gov.tr/admin/files/G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.trabzonozelidare.gov.tr/admin/files/G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20Y%C3%B6nergesi.doc
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https://www.goethe.de/ins/tr/ist/wis/sbi/bid/tr4539876.htm  Almanya'da kütüphaneler  ***  

Aslında Alman Milli Kütüphanesi yıllar evvel internet yayımlarını derlemeye başlamıştı. Ama bu 

gönüllü olarak yapılıyor ve sadece çevrimiçi doktora tezlerini kapsıyordu. 

http://www.aydinhedef.com.tr/haber/kutuphane-karincalari-kitap-topluyor/  Kütüphane Karıncaları 

kitap topluyor  ***  Onbaşılar ayrıca “Toplanacak kitaplar daha sonra Bahçeşehir Kolejleri öğrencileri 

tarafından gönüllü olarak tasnif edilecektir.   Bu projede okulumuzdaki her bir karıncanın görevi 

evinden, gönüllü akrabalarından ve komşularından okunmuş kitapları toplayıp okulumuza teslim 

etmek.  

http://www.haberalanya.com.tr/root.vol?title=gonullu-kutuphaneciler&exec=page&nid=191663 

Gönüllü kütüphaneciler 

Gazipaşa'daki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun 4 öğrencisi, yaz tatilinde okul kütüphanesinde 

gönüllü olarak çalışıyor.   ***   

http://www.cuh.org.uk/resources/pdf/patient_information_leaflets/other_languages/turkish/PIN10

31_Part3_visitors%20TR.pdf   Addenbrookes’a Hoş Geldiniz   ***  "Kütüphane  

Kütüphane, her hafta Pazartesi ve Perşembe öğleden sonraları, çoğu servise düzenli  

olarak hizmet vermektedir. Güncel kitaplar da dahil olmak üzere pek çok yayın  

bulunmaktadır ve gönüllü kütüphaneciler tarafından yatağınıza kadar getirilir." 

http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/283/565  Ersoy, Osman: Gezici 

kütüphaneler.  ***  "Şehir içinde ve dışında oturan, hasta, sakat oldukları veya başka nedenler 

yüzünden kütüphanelere kadar gelip kitaplardan yararlanamayan okuyuculara gönüllüler yardımı ile 

hizmet götürülmektedir. 

Gönüllü kütüphaneciler araçlarla hizmeti halkın ayağına götürmekte ve yanlarında kitap katalogları, 

bibliyografyalar bulundurmaktadırlar. 

Böylece okuyucuların isteklerini yerinde izleyip, ikinci gelişlerinde gerekli kitapları 

getirebilmektedirler. 

UZMAN EMEĞİ    
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=969776  Ömür biter kitap 

sevgisi bitmez. 6 Nisan 2010    ***  Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı'nın bir odasında kitapların 

içinde kalmış yaşlı adam çarpıyor gözümüze. Çalışanların bulunduğu bölümde olduğuna göre 

misafirdir herhalde diye düşünüyoruz. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/09/06/kitap-tamamen-mi-oluyor/  Kitap tamamen mi ölüyor? 

6.9.2011  ***  Bir örnek çözüm Kanada’nın Surrey şehrinden geldi. Bu ay içinde açılacak şehir 

kütüphanesinin çalışanları kafalarını bir süredir bu soruna yoruyordu. Nihayet taze ve farklı proje 

ürettiler. ‘Yaşayan kitaplar’ isimli projede ödünç verilenler matbu kitaplar değil, ‘gönüllü uzmanlar’. 

Kullanıcılar, astronom, bankacı, gazi veya bahçıvan gibi unvanlar taşıyan bu uzmanlarla 30-40 

dakikalık görüşmeler yapabilecek ve onlara istedikleri soruları yöneltebilecek. 

https://www.goethe.de/ins/tr/ist/wis/sbi/bid/tr4539876.htm
http://www.aydinhedef.com.tr/haber/kutuphane-karincalari-kitap-topluyor/
http://www.haberalanya.com.tr/root.vol?title=gonullu-kutuphaneciler&exec=page&nid=191663
http://www.cuh.org.uk/resources/pdf/patient_information_leaflets/other_languages/turkish/PIN1031_Part3_visitors%20TR.pdf
http://www.cuh.org.uk/resources/pdf/patient_information_leaflets/other_languages/turkish/PIN1031_Part3_visitors%20TR.pdf
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/283/565
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=969776
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/09/06/kitap-tamamen-mi-oluyor/
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ÇEŞİTLİ    
http://www.gonullu.itu.edu.tr/projeler/yasayan-kutuphane-itu/ YAŞAYAN KÜTÜPHANE NEDİR?  ***  

Yaşayan Kütüphane, ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı, farklılıklar ile bir 

arada yaşama kültürünü geliştirmeyi ve kişiler arasında yapıcı bir diyalog için ortam sağlamayı 

amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Normal bir kütüphane ile tek farkı, okuyacağınız Kitapların 

İnsanlar Olmasıdır.  

http://www.harikaegitimprojeleri.tr.gg/G.oe.n.ue.ll.ue.-K.ue.t.ue.phaneci.htm. Öztürk, Sabahattin: 

Gönüllü Kütüphaneci  ***   

http://yasayankutuphane.blogspot.com/2010/05/yasayan-kutuphane-gonullu-toplants.html . aşayan 

Kütüphane Gönüllü Toplantısı  ***   

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/30/pendik-kutuphane-gonulluleri-universite-platformu/ .  

Pendik Kütüphane Gönüllüleri Üniversite Platformu  ***  Pendik Kütüphane Gönüllüleri Üniversite 

Platformu, Üsküdar, Fatih ve Eyüp çocuk esirgeme kurumlarındaki 250 kimsesiz çocuk için bir kahvaltı 

programı düzenledi.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/12/04/cay-tepsisinde-kitap-servisi/  Çay Tepsisinde Kitap 

Servisi. 4.12.2012  ***  Kütüphane Gönüllüsü gençlerin, Bayburt Dede Korkut Derneği’nde 

düzenlediği okuma seferberliği programında çay tepsisinde kitap dağıtması, dernek üyelerini şaşırttı!  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/11/27/agrida-sokakta-kitap-okuma-etkinligi/  Ağrı’da Sokakta 

Kitap Okuma Etkinliği. 27.11.2012  ***  Ağrı’da, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü üyelerince sokakta kitap okuma etkinliği başlatıldı. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/30/kanseri-okuyarak-yendi-kutuphane-kurdu/ Kanseri 

okuyarak yendi, kütüphane kurdu. 30 Temmuz 2012  ***  7 yıl önce kütüphanenin açılmasında büyük 

rol oynayan ve hala gönüllü olarak her perşembe günü kütüphanede çalışan yazar Erdoğan Baysal, 

“2000 yılında kalın bağırsak kanseri nedeniyle ben de bu hastanedeki hastalar gibi aynı yoğun tedaviyi 

görmüştüm. Hastalığımı yazarak ve okuyarak yendim. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/19/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/ 

Üniversiteye, “Kütüphane Gönüllüleri” ile Hazırlanıyorlar. 19.3.2012  ***  AB Gençlik Programları 

kapsamında Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, dershaneye gidemeyen Üniversite adayları için 

haftada 2′şer saat matematik ve geometri etüt dersleri açtı.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/18/kitaplar-bu-kez-hastaneye-girdi/  Kitaplar Bu Kez 

Hastaneye Girdi. 18.1.2012  ***  Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, ilçede gerçekleştirdiği 

kitap okuma seferberliğini kıraathane, huzurevi ve çocuk yuvalarının ardından bu kez hastaneye 

taşıdı. Pendik’te okuma alışkanlığını artırabilmek için ilçenin her yerinde, evden sokağa, okuldan 

kıraathaneye, huzurevlerinden çocuk sığınma evlerine kadar dikkat çekici okuma çalışmaları yapmaya 

devam eden kütüphane gönüllüleri, okuma seferberliğini bu kez hastaneye taşıdı. Gönüllüler bu 

çalışmayı, Türkiye’nin ilk ve tek Sağlık Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle hizmet veren 

hastanesi Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirdi.  

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/12/kutuphaneler-haftada-%E2%80%98bir-

saat%E2%80%99-ogrencileri-agirladi/  Kütüphaneler haftada ‘bir saat’ öğrencileri ağırladı. 12.1.2012  

http://www.gonullu.itu.edu.tr/projeler/yasayan-kutuphane-itu/
http://www.harikaegitimprojeleri.tr.gg/G.oe.n.ue.ll.ue.-K.ue.t.ue.phaneci.htm
http://yasayankutuphane.blogspot.com/2010/05/yasayan-kutuphane-gonullu-toplants.html
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/30/pendik-kutuphane-gonulluleri-universite-platformu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/12/04/cay-tepsisinde-kitap-servisi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/11/27/agrida-sokakta-kitap-okuma-etkinligi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/30/kanseri-okuyarak-yendi-kutuphane-kurdu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/19/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/18/kitaplar-bu-kez-hastaneye-girdi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/12/kutuphaneler-haftada-%E2%80%98bir-saat%E2%80%99-ogrencileri-agirladi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/01/12/kutuphaneler-haftada-%E2%80%98bir-saat%E2%80%99-ogrencileri-agirladi/
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***  Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, okul öğrencilerini haftalık okuma saati uygulamasıyla 

kütüphanelere çekiyor. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/29/cocuklar-anne-ve-babalariyla-kitap-okudu/  Çocuklar 

Anne ve Babalarıyla Kitap Okudu. 29.12.2011  ***  Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “7′den 77′ye Pendik Okuyor” kampanyası, düzenlenen 

farklı etkinliklerle devam ediyor. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/19/kadikoy-belediyesi-kitap-gunleri/  Kadıköy Belediyesi 

Kitap Günleri. 19.12.2011  ***  Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi’nin her yıl yazarlarla okurları 

buluşturan etkinliği Kadıköy Kitap Günleri’nin beşincisi 16 Aralık Cuma günü Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde başladı üç gün süren Kitap Günleri’ne 50’den fazla yayıneviyle 500’e yakın yazar katıldı. 

http://www.gonullu.itu.edu.tr/duyurular/yasayan-kutuphane-kuruyoruz / İTÜ GÖNÜLLÜLÜK KULÜBÜ 

YAŞAYAN KÜTÜPHANE KURUYOR ! 21.10.2012  ***  Çok kısaca yaşayan kütüphane; insan hakları 

doğrultusunda, ayrımcılık ve ön yargı üzerine bir projedir. Normal bir kütüphaneden tek ve çok 

önemli bir farkı vardır. Burada kitaplar, kanlı canlı insanlardır ! 

http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=175&cid=8467 / Öğrenciler internet cafeyi değil kütüphaneyi 

tercih ediyor. 28.03.2011  ***  İnternet cafelerde görmeye alışık olduğumuz gençler, Pendik 

Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Kütüphane Gönüllüleri’ Projesi ile artık 

kütüphanelerde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. 

http://genclikcalismalari.org/yasayankutuphane/sayfa/yasayan-kutuphane-destek/destek-

ilkeleri.html ***  "Destek ilkeleri: Yaşayan Kütüphane Projesi insan hakları ve ayrımcılık temasında 

farkındalık yaratmak, bireylerin bu konularda var olan algı ve bilgilerini geliştirmek için kullanılan en 

etkili araçlardan biri olduğunu keşfettik." 

http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=175&cid=11997  Fenerbahçe’nin efsanesi, kütüphane 

gönüllüleriyle buluştu Eklenme Tarihi: 16.11.2012  ***   

http://www.yasadikca.com/kutuphanede-anlamli-bulusma-10542  Kütüphanede Tanışma Kaynaşma 

Toplantısı Gerçekleştirdiler  ***  Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan Gör-İşit 

Bölümünde, emeklilerle öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler ve görme engeli okuyucular bir araya 

gelerek tanışma-kaynaşma toplantısı gerçekleştirdiler. [Yazıda 9 kez "gönüllü" kelimesi geçiyor] 

http://kutuphane.akparti.org.tr/Elektronik_Hizmetler/Detay.aspx?SectionID=LwAoJisp6iOp0LanFkK4

UA%3D%3D&ContentId=Vi7I44cOs8Md%2FoahvMHh8A%3D%3D Elektronik Kütüphaneler  ***  

Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org) : Project Gutenberg (PG) kültürel eserleri dijital 

ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla gönüllüler tarafından yürütülen bir çalışmadır. 

1971 yılında kurulan Project Gutenberg, dünyanın en eski dijital kütüphanesidir.  

http://www.didimportal.net/News-file-article-sid-467.aspx  Akbük'te Kütüphaneye dönüştürülen 

Rum Kilisesi Gönüllü görevli bekliyor  ***  "Şehir içinde ve dışında oturan, hasta, sakat oldukları veya 

başka nedenler yüzünden kütüphanelere kadar gelip kitaplardan yararlanamayan okuyuculara 

gönüllüler yardımı ile hizmet götürülmektedir. 

Gönüllü kütüphaneciler araçlarla hizmeti halkın ayağına…  

http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/29/cocuklar-anne-ve-babalariyla-kitap-okudu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2011/12/19/kadikoy-belediyesi-kitap-gunleri/
http://www.gonullu.itu.edu.tr/duyurular/yasayan-kutuphane-kuruyoruz
http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=175&cid=8467
http://genclikcalismalari.org/yasayankutuphane/sayfa/yasayan-kutuphane-destek/destek-ilkeleri.html
http://genclikcalismalari.org/yasayankutuphane/sayfa/yasayan-kutuphane-destek/destek-ilkeleri.html
http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=175&cid=11997
http://www.yasadikca.com/kutuphanede-anlamli-bulusma-10542
http://kutuphane.akparti.org.tr/Elektronik_Hizmetler/Detay.aspx?SectionID=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3D%3D&ContentId=Vi7I44cOs8Md%2FoahvMHh8A%3D%3D
http://kutuphane.akparti.org.tr/Elektronik_Hizmetler/Detay.aspx?SectionID=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3D%3D&ContentId=Vi7I44cOs8Md%2FoahvMHh8A%3D%3D
http://www.didimportal.net/News-file-article-sid-467.aspx


32 
 

http://tr.scribd.com/doc/82866025/Y%C4%B1ld%C4%B1z-Ya%C5%9Fayan-Kutuphane-Teknik-Rapor 

Yaşayan Kütüphane YTÜ 100.Yıl Bahar Festivali Mayıs 2011 Teknik Rapor  ***   

http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=1368&cid=9254  Kütüphane gönüllüleri  ***  Pendik 

Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, kitap okuyarak bilgi birikimlerini artırırken; düzenlenen tarihi ve 

turistik gezilerle de sosyalleşme imkanı yakalıyor. 

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/30/pendik-kutuphane-gonulluleri-universite-platformu/ 

Pendik Kütüphane Gönüllüleri Üniversite Platformu. 30.10.2012  ***   

http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/19/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/ 

Üniversiteye, “Kütüphane Gönüllüleri” ile Hazırlanıyorlar. 19.3.2012  ***  "AB Gençlik Programları 

kapsamında Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, dershaneye gidemeyen Üniversite adayları için 

haftada 2′şer saat matematik ve geometri etüt dersleri açtı. Pendik Belediyesinden yapılan yazılı 

açıklamada, belediye kütüphane yetkilileri ve lise öğretmenlerinin öncü olduğu projenin, 30′a yakın 

lise öğrencisine Üniversite için “umut” olduğu belirtildi. 

Öğrencilere, Kavakpınar Gençlik Merkezi’nde başlangıçta matematik ve geometri olarak iki etüt dersi 

verilirken, diğer derslerdeki eksiklerine göre ek eğitimler de verildiği bildirilen açıklamada, öğrenciler 

için eğitimlerin yanı sıra ilçedeki dershanelerle koordineli olarak Ygs deneme sınavları da 

gerçekleştirildiği kaydedildi." 

https://www.facebook.com/pages/Velibaba-K%C3%BCt%C3%BCphane-

G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/249883241740642  Velibaba Kütüphane Gönüllüleri   ***   

https://www.facebook.com/pages/K%C3%BCt%C3%BCphane-

G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/203398113004469  Kütüphane Gönüllüleri  ***   

http://pendikkutuphanegonulluleri.blogspot.com/ Kütüphane Gönüllüleri Tanıtım Filmi  ***   

http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/pendik/2012/03/17/universiteye-kutuphane-gonulluleri-

ile-hazirlaniyorlar/  Üniversiteye “Kütüphane Gönüllüleri” ile hazırlanıyorlar… 17.03.2012  ***  " 

AB Gençlik programları kapsamında Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, Kavakpınar Gençlik 

Merkezi’nde dershaneye gidemeyen üniversite adayları için haftada ikişer saat matematik ve 

geometri etüt dersleri açtı. 

Pendik Belediyesi kütüphane yetkilileri ve lise hocalarının öncü olduğu proje, 30’a yakın lise 

öğrencisine üniversite için umut oldu. Öğrencilere başlangıçta matematik ve geometri olarak iki etüt 

dersi verilirken, diğer derslerdeki eksiklerine göre ek eğitimler de veriliyor. Öğrenciler için eğitimlerin 

yanı sıra ilçedeki dershanelerle koordineli olarak YGS deneme sınavları gerçekleştiriliyor." 

http://kent34.net/yerel/kutuphane-gonulluleri-projesi-meyvelerini-verecek.html Kütüphane 

Gönüllüleri Projesi Meyvelerini Verecek. 4.10.2010  ***  "Kütüphane Gönüllüleri bu sezon ilk 

toplantısını yoğun bir katılımla Kavakpınar Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Pendik Belediyesinin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yürüttüğü Kütüphane 

Gönüllüleri’ projesi yeni eğitim sezonunda da sürüyor. Bilgiye, kültüre, spora ilgi duyan, kötü 

alışkanlıklardan uzak ve hayatla barışık bir gençlik hedefi doğrultusunda sürdürülen proje 

http://tr.scribd.com/doc/82866025/Y%C4%B1ld%C4%B1z-Ya%C5%9Fayan-Kutuphane-Teknik-Rapor
http://www.pendik.bel.tr/bpi.asp?caid=1368&cid=9254
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/10/30/pendik-kutuphane-gonulluleri-universite-platformu/
http://www.bbyhaber.com/bby/2012/03/19/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/
https://www.facebook.com/pages/Velibaba-K%C3%BCt%C3%BCphane-G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/249883241740642
https://www.facebook.com/pages/Velibaba-K%C3%BCt%C3%BCphane-G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/249883241740642
https://www.facebook.com/pages/K%C3%BCt%C3%BCphane-G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/203398113004469
https://www.facebook.com/pages/K%C3%BCt%C3%BCphane-G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri/203398113004469
http://pendikkutuphanegonulluleri.blogspot.com/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/pendik/2012/03/17/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/pendik/2012/03/17/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar/
http://kent34.net/yerel/kutuphane-gonulluleri-projesi-meyvelerini-verecek.html
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kapsamında, Kavakpınar Gençlik Merkezi’nde sezonun ilk ‘Kütüphane Gönüllüleri Gençlik Toplantısı’ 

düzenlendi. Etkinlik, Kavakpınar ve civarından gelen öğrencilerin yoğun katılımına sahne oldu. 

Toplantıda öğrencilere kişisel gelişim konusunda bir seminer verilirken toplantı zamanına rastgelen 

‘19 Eylül Gazi Günü ve Haftası’ da unutulmadı." 

http://www.istanbultimes.com.tr/guncel/universiteye-kutuphane-gonulluleri-ile-hazirlaniyorlar-

h13388.html  Üniversiteye, ''kütüphane gönüllüleri'' ile hazırlanıyorlar. 19.03.2012  ***  AB Gençlik 

Programları kapsamında Pendik Belediyesi Kütüphane Gönüllüleri, dershaneye gidemeyen üniversite 

adayları için haftada 2'şer saat matematik ve geometri etüt dersleri açtı.Pendik Belediyesinden 

yapılan… 

http://pendikkutuphanegonulluleri.blogspot.com/2012/06/kutuphane-gonulluleri.html  Kütüphane 

Gönüllüleri Tanıtım Filmi  ***   

http://www.haberler.com/pendikli-gencler-kutuphane-gonulluleri-ile-2722980 -haberi/ Pendikli 

Gençler Kütüphane Gönüllüleri İle Sosyalleşiyor. 13.5.2011  ***  Kütüphane Gönüllüleri ile toplantı 

yapan Belediye Başkanı Kenan Şahin, başta kitap okuma olmak üzere bugüne kadar düzenlenen 

etkinliklerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı. 

http://www.istanbulsemtleri.com/haber_873_kutuphane-gonulluleri-projesi.html Kütüphane 

Gönüllüleri Projesi. 16.08.2011  ***  "Gençlik dalında ödül almaya hak kazanan Kütüphane 

Gönüllüleri Projesi, gençlere okumayı sevdirmenin yanı sıra daha birçok imkân sunuyor. 

Geçtiğimiz 2010 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlayan Kütüphane Gönüllüleri Projesi ile gençlerin 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle bilgiye, kitaba ve kütüphanelere önem veren bir 

yaklaşımın ortaya konması hedefleniyor. Bugün 1200 üyesi bulunan gönüllüler projesi ile gençlerin 

kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutulması; değerlere saygılı, sosyal iletişimleri gelişmiş, okumayı, 

araştırmayı seven ve kendini ifade edebilen faydalı insanlar olarak yetişip yaşamalarına katkı 

sağlanması amaçlanıyor. 
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