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Öz
Günümüzde topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklar,
kişilerin hem mesleki hem de sosyal yaşamlarının birer parçası olmuştur. Sivil toplum
kuruluşu adıyla tanımlanan bu topluluklar politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel
amaçları doğrultusunda herhangi bir kâr amacı gütmeden ve tamamen gönüllü olarak
birtakım eylemlerle çalışırlar. Bu çalışmanın amacı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde
eğitimlerini sürdüren öğrencileri; meslekleri ile ilgili aktif hale getirecek, Üniversite ve
Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) adı altında faaliyet gösteren yeni bir topluluğun
oluşturulduğundan haberdar etmektir.
Anahtar sözcükler: Kütüphanecilik öğrencileri, Gönüllü kuruluşlar, GENÇ ÜNAK

Abstract
The purpose of the present article is to inform about an ÜNAK initiative, being called
“Young ÜNAK”, which aims at developing research and other professional skills of students
of University Information and Documentation Departments by promoting, supervising and
conducting planned professional activities.
Keywords: Students of librarianship, Voluntary organizations, Young ÜNAK

Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler küreselleşmeye hız vermektedir. Bu
süreçte ortaya çıkan sorunların çözülmesinde, eşitsizliklerin giderilmesinde sivil
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toplum kuruluşlarına gereksinim vardır. Sivil toplum kuruluşu “resmi kurumlar dışında
ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel
amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve
çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/
veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır. STK “sivil
toplum kuruluşu” ifadesi için kullanılan bir kısaltmadır. Kişilerin toplumsal yaşamın
her alanında duyarlılıklarının gelişmesi amacı ile devlet örgütü dışında oluşturdukları
dernekler, kulüpler, topluluklar birer sivil toplum kuruluşu olarak isimlendirilirler. STK’lar
eğitim toplantıları ile toplumda, ilgili konularda eksiklikleri ortaya koymak, eksikliğinin
giderilmesine yardımcı olmak ve değişim süreçlerini daha aktif kılabilmek için çeşitli
tartışma platformu sağlayan katılımcı demokrasinin bir unsurudur. STK’lar arasında,
belli bir görüşü savunan gruplar, belli bir amaç için işbirliği yaparlar. Sivil toplum
kuruluşları yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve uygulamada görülen sorunların
çözümü için önerilerin tespit edilmesini sağlarlar (Özyılmaz, Dağtekin ve Oğuz, 2008,
s. 209).
Dünyada ve başta Avrupa olmak üzere gençler sivil toplum bilincinin yayılmasında
önemli çalışmalar yürütmekte; sivil toplum kuruluşlarında gençlerin aktif olarak görev almaları
sağlanmaktadır. STK’ların her alana olduğu gibi bizleri yakından ilgilendiren kütüphanecilik
alanına da birçok faydası vardır. Kütüphanecilik alanındaki dernekler ve oluşumlar:
Mesleki dayanışmayı artırarak sorunların çözülmesine katkı sağlar.
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◊

Kütüphaneciler adına lobi faaliyetleri yapar, kitle iletişim araçlarını kullanarak
etkinliklerini duyurur, sosyal girişimciliği özendirir ve toplumsal farkındalığın
arttırılmasına katkı sağlar.

◊

Kütüphanecilere, bilgi ve belge yönetimi öğrencilerine yönelik seminer,
konferans, eğitim gibi etkinlikler düzenleyerek mesleki ve teknik becerilerin
kazanılmasına katkı sağlar.

◊

Mesleki projelerin oluşturulmasında ve dünyadaki gelişmelerin uygulanmasında
öncülük edebilir.

◊

Kütüphaneler arası ödünç verme, kurumsal arşivleme, açık erişim gibi
projelerde hedef üzerinde birlikte çalışmayı kolaylaştırır.

◊

Çeşitli yayınlar ile mesleki gelişime ve bilim dünyasına katkı sağlar.

◊

Benzer amaçlı uluslararası kuruluşlara üye olarak üyelerine faydalar sağlar.

◊

AB sürecinde mesleki işbirliği kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde
derneklerle bilgi paylaşımını arttırır, ortak projelerin yapılmasına öncülük
eder.

◊

Kütüphanecilerin sivil toplum kuruluşlarına katılımını teşvik eder, tartışma
listeleri oluşturur, bireylerin birbirleriyle ağ oluşturması ve güncel bilginin
paylaşılmasına, tartışılmasına olanak sağlar (Çukadar, 2008).
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Yukarıdaki faydalar nedeniyle, gelişim ve değişimi mesleki örgütlerle daha düzenli
ve etkin bir şekilde yapabilmek adına bir sivil toplum kuruluşu olan ÜNAK tarafından
“GENÇ ÜNAK” Grubu oluşturulmuştur.

GENÇ ÜNAK Nedir, Nasıl Kurulmuştur?
ÜNAK, son yıllarda henüz mesleğe başlamamış olan kütüphaneci adaylarına yönelik
çalışmalara da başlamıştır. Kütüphanecilik mesleği sevgisi aşılayabilmek, yeni
meslektaş adaylarımızın her konuda fikirlerine önem göstermek ve kendilerini ifade
etme olanağı tanınmak amacıyla ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aytaç Yıldızeli
tarafından 2008 yılında GENÇ ÜNAK Grubu oluşturulmuştur. Şu an itibariyle 5 ana üyesi
ile tamamen öğrenci merkezli olarak, eğitimsel ve kültürel bir amaç güden GENÇ ÜNAK
Grubu, “Atılan Her Adımda Ortak Olalım” sloganı ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Amaçlarımız ve İlkelerimiz
GENÇ ÜNAK’ın genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
◊

Kütüphanecilik mesleği sevgisi aşılayabilmek,

◊

Öğrencilere mesleğe atılmadan önce, mesleği daha yakından tanıyabilmeleri
için fırsatlar yaratmak,

◊

Öğrenciler için çalışma olanakları sağlamak,

◊

Öürenciler ile meslektaşları bir araya getirmek,

◊

Sosyal etkinliklerde yer almak ve bu tür organizasyonlarda etkin katılımı
sağlamak,

◊

Mesleki açıdan katkı sağlayacak kurumlara geziler düzenlemek,

◊

Mesleğimizde imaj sorununa çözümler üretmek.

GENÇ ÜNAK Grubu’nun oluşumu ve gelişimi sürecinde temel dayanağımız,
anayasada tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti anlayışı olmuştur. Bu nitelikleri esas alan grubumuzun benimsediği dört temel
ilkesi bulunmaktadır:
1. Birlik ve Bütünlük İlkesi: GENÇ ÜNAK Grubu’nun çıkarlarını, bireysel
çıkarlardan önde tutmak, grubun gelişmesini, ilerlemesini sağlayabilmek için
birlik ve bütünlük içinde hareket etmek.
2. Katılımcılık ve Paylaşım İlkesi: GENÇ ÜNAK Grubu üyeleri arasında bilgi
ve deneyimlerin paylaşıldığı bir ortamda faaliyetleri yürütmek. GENÇ ÜNAK
Grubu’nun planlanan ve gerçekleştirilen tüm etkinliklerinde gönüllü olarak
katılmak ve her üyenin çalışmalarda yer almasını sağlamak.
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3. Tarafsızlık İlkesi: Herhangi bir siyasi oluşum ile dikey ilişki içerisine girmemek.
Dini, ideolojik ve etnik fikirlerin savunuculuğunun yapılmamasını ilke
edinmek.
4. Eşitlik İlkesi: Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, demokratik
kurallar içerisinde sürdürmek. GENÇ ÜNAK Grubu tüm üyelerini; hoşgörü,
sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk ve barışın bulunduğu bir aile olarak kabul
etmek. Ayrıca onların etkin katılma hakkı elde etmelerini sağlayacak her türlü
girişim ve iletişim için çaba göstermek.
Bu kapsamda GENÇ ÜNAK, dernek üyelerinden gelen destekle, amaçları ve
ilkeleri doğrultusunda çalışmaya, mesleğe olan katkısını artırmaya devam etmektedir.

Etkinliklerimiz**
GENÇ ÜNAK etkinlikleri 16 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen tanışma yemeği ile
başlamıştır. Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinden davet edilen Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü öğrencileri bu vesile ile tanışma fırsatı yakalamışlardır. Akabinde
gerçekleştirilen ÜNAK Yılbaşı Balosu ile GENÇ ÜNAK Grubu üyeleri meslektaşlarıyla
eğlenceli ve hoş bir gece geçirmişlerdir. Söz konusu etkinlikler, GENÇ ÜNAK Grubu’nca
hazırlanan, ÜNAK tarafından onaylanmış bir e-bülten olarak yayınlanmıştır.
26 Aralık 2008 tarihinde düzenlenen GENÇ ÜNAK Tanışıyor, Tanıtıyor ve
Tartışıyor adlı toplantı ile grubumuza yeni üyelerin katılımı sağlanmış olup, katılımcıların
zihinlerinde umut, yüreklerinde mutluluk oluşturacak izler bırakan dakikalar yaşanmıştır.
Ayrıca ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aytaç Yıldızeli başta olmak üzere
ÜNAK Yönetim Kurulu üyelerinin (Mehmet Boz, Emine Türkoğlu, Havva Alkış, Fidan
Yavuz) katılımı ve desteği ile bizlere maddi ve manevi güç verdikleri için toplantımız
daha anlamlı ve saygın olmuştur. Bu alanda tecrübelerini, fikirlerini paylaşarak
biz öğrencilere yol göstermişlerdir. Grubumuz ilk sosyal etkinliğine 28 Şubat 2009
tarihinde “Şahane Düğün” adlı tiyatro ile başlamıştır. Etkinliğimize üyelerimizin yoğun
ilgi göstermesi nedeniyle satışa çıkarılan biletler çok kısa bir sürede tükenmiştir. Ayrıca
grup üyeleri arasında yapılan çekilişle 5 arkadaşımız oyunu ücretsiz izlemiştir. Oyun
bitiminde oyuncularla bir araya gelerek çekilen fotoğraflar bu güzel ve mutlu anıları
ölümsüzleştirmiştir. Tiyatro etkinliği sonrasında grup üyelerimizden gelen talepler
doğrultusunda Ankara’da var olan kütüphane, arşiv ve bilgi merkezlerine geziler
düzenlenmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda 11 Mart 2009 tarihinde düzenlenen VEKAM
(Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) ziyareti ile ilk gezimiz gerçekleşmiştir.
Zihinlerinde oluşturdukları olumsuz bir tablo ile gezimize iştirak eden grup üyelerimiz,
gezi sonucunda VEKAM Arşiv Uzmanı Sayın Alev Arslan’ın da katkılarıyla VEKAM
hakkında ve mesleki alanda bilgi sahibi olmuş, etkinliğimizden oldukça memnun
kalmışlardır. 17 Nisan 2009 tarihindeki İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)

**Etkinliklerimizi ayrıntılı incelemek için: http://www.unak.org.tr/gencunak/etkinliklerimiz.html
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gezisi ise arkadaşlarımızın bir ekonomi-ihtisas kütüphanesini tanımalarına olanak
sağlanmıştır. Bu gezi için de İGEME Kütüphane Müdürü Sayın Tayfun Gülle’ye
katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Sonuç
GENÇ ÜNAK, gerek yaptığı gerekse yapacağı etkinliklerle Avrupa Birliği gençlik
projelerinde yer edinebilmek adına kendini geliştirmektedir. Özellikle mesleğimize
yönelik olan önyargılara ve imaj sorununa bir çözüm getirmeyi hedeflemektedir. Bizler
hangi üniversiteden olursa olsun bütün arkadaşlarımızı aynı çatı altında buluşturup,
yapacağımız ortak çalışmalarla mesleğimizin değerini arttırmak istiyoruz. GENÇ
ÜNAK, desteklendiği sürece söz konusu olumsuzlukların üstesinden gelecek, üretilen
fikirlerin hayata geçirilmesinde bir köprü vazifesinde olacaktır. Siz de bizimle olmak
istiyorsanız gelin “Atılan Her Adımda Ortak Olalım”.
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