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ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ
Dernekler ancak özverili bir ekip çalışması ve üyelerinin desteği ile başarıya
ulaşırlar. Çalışırken düşünceniz, en iyiyi yapabilmek, yeni fikirler, projeler üret
mek böylece mesleğe ve üyelerinize daha yararlı olmak vi derneği ayakta tut
maktır.
"Bilgi Dünyası"nın yayın hayatına başlaması ve ilk sayısında Derneğin ta
rihçesi ile ilgili bir yazı istemi bizleri 8 yıl geriye götürdü: ÜNAK neden kuruldu,
nasıl kuruldu ve neler yaptı?
1985 yılında toplanmaya başlayan Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanları toplantılarında, üniversite kütüphanelerine özgü sorunların hiç
bir platformda dile getirilmediği, bu nedenle Türk Kütüphaneciler Derneği' nin al
tında bir çalışma grubunun oluşturulması gereği sıkça vurgulandı. Bu istek bir
yazı ile TKD' ye ulaştırıldı. Ancak gelen cevap tatminkar olmadığı için ayrı bir der
nek kurulması kararı alındı. Çeşitli kurumlardan davet edilen 14 kurucu üye ile
tüzük hazırlandı, kuruluş başvurusu yapıldı ve 9 Ağustos 1991 tarihinde merkezi
Ankara'da 06 39 009 numara ile "Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri
Derneği" kısa adı "ÜNAK" olarak tescil edildi. 14 kurucu üye. aralarından 7 kişilik
Geçici Yönetim Kurulu' nu seçtiler, onlar da başkan, yazman ve saymanını se
çerek çalışmalarına başladı. 27 Eylül 1992' de ilk Geııel Kurulunu yapan Dernek
bugüne kadar 4 olağan genel kurul gerçekleştirdi.
Derneğin, Kurucu Üyeleri ve amaçları tüzükte yazılı olduğu için burada bun
ları tekrarlamak istemiyoruz, ancak kuruluş amaçlarımızdan birinin de halk kü
tüphanecileri, okul kütüphanecileri gibi farklı kütüphanecileri, arşivcileri ayrı der
nek kurmaya özendirmek ve TKD' nin şemsiyesi altında bir birliğe dönüşmenin
yolunu açabilmek olduğunu belirtmek isteriz. Bugün 430 üyesi bulunan ÜNAK,
tüm kurumlardan ve kütüphanecilerden büyük destek almış ve mesleğimize yeni
bir anlayış yeni bir felsefe ve yeni bir nefes getirmiştir.
226

Bllgi Du11yas1 2000, 1(1).226-230

Kurulu~undan bu yana gec;en 8 y1la bilimsel etkinlil<lerin yanisIra pek c;ok
ba~ka etkinlikler de s1gd1r1lmI~tIr. Yaz okuluna gonderilen uyeler, yurtd1~Inda bildiri sunan veya yabancI dil kursuna gitmek isteyen uyelere destek, c;e~itli bilimsel
toplant1larda dernek adina kat1llmlar, meslegimizin sorunlarini geni~ kitlelere duyurmak amacI ile basin toplantIsI duzenleme, televizyon programlarina kat1lma
ve c;e~itli sorunlara c;ozum getirmek amacI ile ilgili makamlara yazIlan raporlar,
uyelerimizin birbirlerini tanimalarini ve kayna~malarini saglamak amacI ile yurdun c;e~itli yorelerine yapIlan geziler.
1993 y11inda ba~latt191m1z bir diger etkinlik de yeni yII yemeklerimiz olmu~tur.
Amac; hem meslekta~larimIz ve uyelerimizle birlikte yeni y1la merhaba demek,
hem de o y1I emekli olan uyelerimize bir plaketle olsun meslege ve dernege katk1larindan dolayI te~ekkur etmektir.
Butun etkinliklerimiz gerek genel kurul raporlarinda, gerekse Haziran 1997'
de yayinlamaya ba~lad191mIz "UNAK Haber Bulteni" nde yer almaktir. Burada yapIlan bilimsel etkinlikleri bir kez daha k1saca hat1rlatmak isteriz:

"Universite Kutuphane Binalari" Konferans. Konu~mac1: Robert Klaus Jopp
10 Aral1k 1991 -Ankara.
"Teknolojik Geli~meler l~1ginda Kutuphaneleraras1 i~birliginin irdelenmesi"
Forum. Yonetici : Prof. Dr. Berin U. Yurdadog. 1 Nisan 1992. Ankara. 28. Kutuphanecilik Haftas1 etkinligi.
"Kongre Kutuphanesinin Ulusal ve UluslararasI Rolu"

Konferans. Ko-

nu~macI : Michael Albin. 25 Mart 1992 Ankara.
"Kutuphanelerde Otomasyon - VUBIS Kutuphane Sistemi" Seminer. f<onu~macIlar: Bob Zijlstra,Stanley Elphick ve Asuman Ozdil. 8 May1s 1992. Ankara.
"Kutuphanelerde Otomasyona Gec;if Seminer. ·22 - 27 Haziran 1992. Ankara. Leicester Polytechnic Kutuphanesi yetkililerince verilmi~tir.
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"Almanya' da KOtOphaneler ve Enformasyon Ara$t1rmalan " Konferans. Konu$mac1: Elizabeth Simon. 19 Ocak 1993 Ankara. 22 Ocak 1993 istanbul.
"Bilgisayar Aglan ve Bilgi ileti$imi" Seminer. vis Veri ileti$im Sistemler ve
Tic. A. $. 18 - 19 $ubat 1993 Ankara. 4 - 5 Mart 1993 istanbul.
"CD - ROM Veri Tabanlan ve Orunleri" Seminer. Compact Cambridge ve ITS.
3 Mart 1993 - istanbul. 5 Mart 1993 Ankara

"OCLC" Konu$mac1: Janet Mitchell. 5 Nisan 1993 istanbul.
"Uluslararas1 ili$kilerde Telif Haklan ve Sinai MOlkiyet Kavramlannin Onemi"
Konu$mac1: Prof. Dr. Oliver Goodenough. 9 Haziran 1993 Ankara.
"KOtOphanelerde Otomasyona Ge<;:i$ "Seminer. (T0rk9e tekran) . Sunanlar.
Prof. Dr. Berin U. Yurdadog ve Prof. Dr. Nilufer Tuncer. 14 - 16 Haziran 1993 istanbul.
"Silver Platter CD - ROM Orunlerinin Tanit1m1 ve Uygulamas1 " Konu$mac1 :
Jane Woolnough. 11 -12 Ekim 1993 Ankara. 14 -15 Ekim 1993 Gebze.
"KOtOphane Hizmetlarinin Pazarlanmas1" Seminer. Yonetenler: Lawrence
Tagg, Alison Magdelene Wickers Rudzki, Roy Edward Koerner ve Roger Woodhouse. 17 - 21 Ocak 1994 -Ankara.
"Bilgi A11$Veri$inde Internet" Konferans. Konu$mac1: 009. Dr. Serdar <;ak1r.
30. KOtOphanecilik Hattas1 etkinligi.

"Bilginin Denetimi ve Politika Olu$turma" Seminer. Konu$mac1 : Liz Orna. 21
- 22 Mart 1995 - Ankara

"Kalite Sistemleri ve Kalite Guvencesi" Seminer. Konu$mac1: Selma Alpay
Asian. 1 - 2 Haziran 1995. Ankara
"Kullanic1 Gereksinimlerinin Analizi" Konu$mac1: Sylvia P. Webb. 23 Mart
1995 - Ankara.

"Kalite Sistemleri ve Kalite Guvencesi" Seminer. Konu$mac1: Selma Alpay
Asian. 1 - 2 Haziran 1995. Ankara
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"Bilgi Toplumu ve Internet" Sempozyum. Yurt i9inden ve yurt d1 9 indan bilim
adamlan bildirileri ile katllm1 91ard1r. 8 - 9 Ocak 1996 - Ankara.
"Ba9anll Proje Yonetimi" Seminer. Konu9mac1: Jeff Davies. 13-14 Mart 1997
-Ankara
"Bilgi Toplumu ve Egitim" Konu9mac1: Prof. Dr. Petek A9kar. 4 Nisan 1997 Ankara. 33. KOtOphanecilik Haftas1 etkinligi.
"Universite KOtOphanelerinde Yurtd191Yaym Saglama,Odeme ve i 9birligi Sorunlan" Uygulamal1 Seminer. 22 - 24 May1s 1997 Abant.
"Internet ve KOtOphane Uygulamalan" Seminer. Konu 9mac1: Yrd. Do9. Dr.
Ay9e Goker. 6 - 8 Mart 1998 Eski9ehir.
"Cumhuriyetin 75. y1llnda KOltOr Politikalan ve Yaz1l1 Basin" Panel. Yoneten:
Prof. Dr. Berin U. Yurdadog. Konu 9mac1lar: Mahmut Tali Ongoren, Prof. Dr.
Ahmet inam ve 191k Kansu. 1 Nisan 1998 Ankara. 34. KOtOphanecilik Hattas1
etkinligi.
"TOrkiye' de Oretilen KOtOphane Otomasyonu Yaz1l;mlan: BLISS, KiBELE,
KUTUPB ve KUTUP MW" Seminer. 24 - 25 Nisan 1998 izmir.
"KOtOphane Otomasyon Sistemlerinin Se9imi ve Planlanmas1" Seminer..
Konu9mac1: Caroline Moore. 16 -18 EylOl 1998 istanbul.
"KOtOphane Otomasyonu,

Internet ve

Oniversite ve

Ara9t1rma KO-

tOphanelerimizin Gelecegi" Seminer. Konu9mac1lar: Do9. Dr. Ahmet Qelik ve
Yrd. Do9. Dr. M. Emin K090k. 22 - 23 $ubat 1999 -Adana.
"Yeni Enformasyon Teknolojileri: Enformasyon ve KOtOphane Uzmanlan
Ozerine Etkileri" Konferans. Konu 9mac1: Cynthia Borys. 16 Mart 1999 istanbul.
18 Mart 1999 Ankara. 35. KOtOphanecilik Haftas1 etkinligi.
"WEB of Science ve Silverplatter CD - ROM Veri Tabanlarin1n TOrkiye' de
Konsorsiyum Qa11 9malanna 191k Tutmak Amac1 ile Tanit1m1" Seminer. Konu9mac1lar: Rob Greenwood (ISi) ve Pedja Pavlicic(Silverplatter) 20 Nisan 1999
- Ankara. 22 Nisan 1999 istanbul.
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"GALE Group Tam Metin OrOnlerinin TOrkiye' de Konsorsiyum Olu 9turmak
Amac1 ile Tanit1m" Seminer, Konu 9mac1: Tony Nescessian. 5 Ekim 1999 Ankara
ve 6 Ekim 1999 istanbul.
Dernegimiz Oyelerinden gelen destekle amar;;lan dogrultusunda i:;ali$maya
ve meslege olan katk1sm1 art•rarak devam edecektir.
Bizier bu vesile ile Kurucu Oyelerimize, bugOne kadar Yonetim Kurullannda
gorev alm1 9 Oyelerimize, bizi gonOlden desteklemi 9 tum Oyelerimize, kurum, kurulu9 ve ki9 ilere 90kranlanm1z1 ve sayg1lanm121 sunanz.

ONAK Yonetim Kurulu
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ONiVERSiTE VE ARA~TIRMA
K0T0PHANECiLERi DERNEGi (LINAK) T0Z0G0

GENELHUKUMLER

Adi ve Merkezi
Madde 1- Dernegin ad1 "ONiVERSiTE VE ARA$TIRMA KOTOPHANECiLERi DERNEGi"dir. K1sa·ad 1"UNAK"d1r.
Madde 2- Dernegin merkezi "Ankara"dad1r. Uluslararas1 d0zeyde ve kamu
yaran na faal iyet gosterir.

Ama~
Madde 3- Dernegin amac1 : Oniversite ve ara$tlrma k0tOphanelerinin, dok0mantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve ozel k0t0phanelerin, g0n0m0zde h1zla degi$en ve geli$en teknolojiye bagli olarak ortaya c;:1kan soru nlanni incelemek; diger 0lkelerdeki benzer sorun ve c;:oz0mlerle kar$1la$t1rmalar yapmak; bu bilgi merkezlerinde c;:ali$an personelin c;:e$itli sorunlanni irdelemek ve c;:oz0m aramak; yeni teknolojinin uygulanmas1 konusunda faaliyetlerde bulunmak; k1saca bu bilgi merkezlerinin c;:agda~ k0tOphanecilik anlay1$1na ve i$1evlerine uygun olabilmesi ic;:in geregini yapmakt1 r.
Dernek hic;:bir suretle politika ile ugra$amaz. Hic;:bir siyasi parti ile herhangi bir
bag ic;:inde bulunamaz. Bu tor kurulu$1ardan bag1$ alamaz.
Madde 4- Dernegin ~ah~ma alanlan:
a- Dernegin amac;: maddesinde ad1 gec;:en merkezlerde c;:ali$makta olan personelin mesleki geli$melerini saglamak 0zere konferans, seminer, panel, sempozyum gibi egitime, i$birligine yonelik etkinlikler d0zenlemek.
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b- Mesleki alanlarda ozellikle yeni geli~melere yonelik ozgOn ve c;:eviri kitap,

dergi, bOlten vb hertOrlO yayinlan hazirlamak ve yayinlamak,

c- Mesleki alanlarda ve gerekli konularda ozgOn ara~tirmay1 ozendirmek ve
desteklemek,

d- Mesleki dayani~may1 saglamak, desteklemek, sorunlann c;:ozOmOne katk1da bulunmak ve gerekli konularda dan1~manlik ve hakemlik yapmak,
e- Mesleki konularda gereksinim duyan kurulu~lar ic;:in projeler kabul etmek

ve yOrOtmek,
f- Benzer kurulu~larla i~birligi yapmak,

g- Amac;:lanni yerine getirebilmek ic;:in gaynmenkul a!mak, satmak, kiralamak
ve kiraya vermektir.

Kurucular
Madde 5- Dernegin kurucularr ~unlard1r:
DOGUM
ADISOYADI

YER-TAR.

MESLEGi

ADRESi

Uyrugu

H.Ay1a Anadolu

Kutahya 1941

Kutuphaneci

$im~ek Sok.32/25 A.Ayranc1/Ankara

T.C.

O.Tekin Ayba~

Tarsus 1938

KG1uphaneci

Re~at Nuri Sok. 67/23 Y.Ayranc1/Ankara

T.C.

irfanyakm

Cizre 1948

HO.Ogr.Oyesi

2.Cad.55/3 Bah9eliev1er/Ankara

T.C.

Filiz yermen

Edirne 1944

Kutuphaneci

Kutluta~ ymar Sit.1.Bl.31 Omitk6y/Ankara

T.C.

Aynur Ertun9

Ankara 1942

Kutuphaneci

Tunalihilmi Cad.16/1K.EsaVAnkara

T.C.

Oya Fi~ek9i

inegol 1941

Kutuphaneci

20.Sok.24/6 Bah9elievler/Ankara

T.C.

l\dileGunden

Ankara 1945

Kutuphaneci

39.Sok.20/4 Bah9elievler/Ankara

T.C.

$ekine Karaka~

Ankara 1947

A0.0gr.G6r.

i9el Sok.23/12 Yeni~ehir/Ankara

T.C.

ABa~ak KayIran

K.Mara~ 1946

Kutuphaneci

Defne Sok.4/9 A.Ayranct/Ankara

T.C.

Rezan Ko9kar

Mugla 1947

Kiituphaneci

Sedatsimavi Sok.B2 BL23/13 Ankara

T.C.

sezen Tan

Ankara 1946

Kutuphaneci

Yuksel Cad.29n K1zilay/Ankara

T.C.

t\lilufer Tuncer

Ankara 1937

H.0.0gr.Oyesi

SedatSimavi Sok.B1 BL.23/11 Ankara

T.C.

filizYucel

$ile 1940

KG1uphaneci

7 Nolu Cad.No:8 Yucetepe/Ankara

T.C.
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Madde 6- Dernegin asli ve fahri olmak uzre iki tOrlu uyesi vardir.

Asli Oyelik
Madde 7- Asli uyelik $artlan, uyelige mani durumlar ve uyelige kabul $ekli

a$ag1da belirtilmi$tir.
a-Asli uyelik $artlan:
1- Turk vatanda$1 olmak,

2- Medeni haklara sahip ve 18 ya$tnl bitirmi$ bulunmak,
3- KutOphanecilik ve/veya kutOphanecilik egitimi d1~inda en az 4 y1l11k lisans
egitimi gormu$ olup, universitelerin kutOphanecilik bolumlerinde ogretim
elemani olanlar, universite ve ara$t1rma kutOphaneleri, dokumantasyon,
enformasyon ve diger bilgi merkezlerinde yal1~anlar, bu kurum!ardan
emekli olan veya aynlanlar asil Oye olabilirler.
4- Oyeler, dernegin uyelik fi$ini doldurarak imzalarlar. (Bu fi$i imzalay1p
dernege verenler, dernegin tOzOk hukumlerini kabul etmi$ say1l1rlar.)
b- Oyeligin kesinle~mesi yonetim kurulunca yap1lacak inceleme sonucunda

al1nacak kabul karanna bagl1d1r.

c-Affa ugram1~ olsalar bile $LI kimseler asli Oye olamaz:
1- Zimmet, ihtilas, irtikap, rO~vet, h1rs1zhk, doland1nc1hk, sahtecilik, inane,
kotOye kullanma, dolanh iflas gibi yuz k1zart1c1 suylar ile istimal ve istihlak
kayaky1hg1 suylan ve resmi ihale al1m sat1mlara fesat kan$tirma suvlanndan
biriyle mahkum olanlar,
2- Turk Ceza Kanunu'nun 2. kitab1nin 1. bab'inda suylardan ve bu suylann
i$1enmesini aleni olarak tahrik etmek suylanndan biriyle mahkum olanlar,

3- Turk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin 2. f1krasinda yaz1h; halk1; s1nif,
irk, dil, mezhep veya bolge farkhhg, gozetilerek kin ve dO~manl1ga aylkya
tahrik etme suylanyla ayn, kanunun 316, 317, 318 maddelerinde yaz1l1 kal233
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pazanl1k sw;:lanndan biriyle mahkum olanlar,
4- Turk Ceza Kanunu'nun 536. maddesinin 1 , 2 ve 3. f1kralarrnda yaz1l1fiillerle aynr kanunun 537. maddesinin 1 , 2, 3, 4 ve 5. f1kralarrnda yaz11i fiillerden siyasi ve ideolojik amai;:larla mahkum olanlar.

Fahri Oyelik
Madde 8- Fahri Oyeler; 7. Maddenin (c) frkrasr kapsam; dr~inda kalan ki-

~ilerden Dernege maddi, manevi yardrmda bulunan ve Dernek amai;:larr dogrultusunda i;:aba gbsterenler arasindan Ybnetim Kurulu'nun teklifi ve Genel
Kurul'un kabulu ile sei;:ilirler.

Aidat
Madde 9- Uyeler ayda 250.000.-TL. olmak Ozere y1lda 3.000.000.-TL Oyelik

aidatr bderler. Fahri Oyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.

Oyelik hakk1
Madde 10- Hii;: kimse Dernege Oye olmaya Dernekte Oye kalmaya zor-

lanamaz. Oyeler e~it haklara sahiptirler. Fahri Oyelerin ve yrl ii;:inde Oye aidatlarrnr
bdemeyenlerin oy haklan yoktur. Genel kurullara kat1lrna hakk1na sahip olan her
Oyen in bir oy hakkr vard1r, bunu bizzat kullanrr.

Oyeligin Sona Ermesi
Madde 11- Dernek Oyeligi, Oyelikten aynlma ya da Oyelikten i;:rkanlma ne-

deniyle sona erer.
a- Oyelikten ~Ikma: Her Oye, dernekten istifa hakkina sahiptir. Bu hak, der-

nek Yonetim Kuruluna yaz1yla ba~ vurmakla kullanrlrr.
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lstifa eden Oyeler, istifalan tarihine kadar olan sureye ait aidatlanni bdemekle
yOkOmlOdOrler.
Bu suretle istifa edenlerden dernege tekrar Oye olmak isteyenler 91kt1klan tarihten itibaren ge9en sureye ail birikmi~ aidatlanni toptan ve pe~in bdemeleri ~art1yla eski Oyelik numaras,yla kabul edilebilirler.

b- Oyelikten 91kanlma: Dernekler Kanununun 17. maddesinde yaz1 l1 nedenlerle Oyelik yetenek ve niteliklerini kaybettikleri belgelerle sabit olanlarin
veya sebepsiz ve mazeretsiz olarak iki y1ll1k aidatlanni, yaz1h ihtara ragmen bdeyemeyenlerin Oyelik s1fatlan ilgili Ybnetim Kurulu karan ile sona erdirilir.
Dernekten 91kan veya 91kanlan Oye, Dernek kimlik belgesini geri vermekle yOkOmlOdOr. Pe~in vermi~ oldugu aidat Ozerinde bir hak iddia edemez.

Tefkilat ve Organlar
Madde 12- Dernegin 09 organi vard1r:

a- Gene! Kurul
b- Ybnetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu

Genel Kurulun tefekki.ili.i, gorev ve yetkileri
Madde 13- Gene! Kurul, Dernegin asli Oyelerinden kurulur ve a~ag1da yaz1h
hususlar Genel Kurulca gbrO~OIOp karara baglanir.

a- Organlann se9imi,
b- Dernek TOzOgunde degi~iklik yap1lmas1,
c-Ybnetim ve Denetim Kurullan raporlannin gbrO~OIOp Ybnetim Kurulunun ibra edilmesi,
d-Ybnetim Kurulunca haz1rlanan but9enin gorO~OIOp aynen veya degi~tirilerek kabul edilmesi,
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e- Dernegin feshi,
f-Mevzuatla veya TOzOk hOkOmleriyle Genel Kurulca yap1lmas1 ongorOlmO~ olan gorevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullan1lmas1.

Genel Kurul Toplant1lar1
Madde 14- Genel Kurul olagan ve olaganOstO toplanir.
a- Olagan Genel Kurul: iki y1lda bir, Dernek Merkezinin bulundugu yerde
(Ekim) ay1 ir;:inde toplanir.
b- Olagani.istu Genel Kurul: Yonetim ve Denetleme Kurullannin gerekli
gordOkleri hallerde yahut Dernek Oyelerinin be$te birinin yaz1h istekleri
Ozerine toplanir. Yonetim Kurulunca bir ay ir;:inde r;:agn yap1lmad191 takdirde Denetleme Kurulu veya toplant1 isteginde bulunan Oyelerden birin in
mOracaat1 Ozerine mahalli sulh hukuk hakimi duru$ma yaparak dernek
Oyeleri arasindan Or;: ki$ilik bir heyeti Genel kurulu toplant1ya gorevlendirir.

Toplant1ya <;agrr Yontemi
Madde 15- Yonetim Kurulu, Dernek tOzOgOne gore Genel Kurula kat1lma
hakk1 bulunan Oyelerin listesini dOzenler. Genel Kurula kat1lacak Oyeler en az 15
gOn onceden, gOnO, saati, yeri ve gOndemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplant1ya r;:agnhr. Bu r;:agnda, r;:ogunluk saglanamamas1 sebebiyle toplant1 yap1lamazsa, ikinci toplantinin hangi gOn yap1lacag1 da belirtilir. Ilk toplant1
gOnOyle ikinci toplant1 arasinda birak1lac ak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantinin yap1lacag1 gun, saat ve yer ile toplant1 gOndemi, toplant1 gOnOnden en az onbe$ gOn once mahalli en bOyOk mOlki amirlige yaz1 ile bildirilir ve
bu yaz1ya toplant1ya ka!llacak Oyeleri gosteren liste de ek;enir.
Toplant1 bir ba$ka sebeple geri b1rak1hrsa, bu durum, geri b1rakma sebepleri
de belirtilmek suretiyle, toplant1 ilaninin yap1ld191 gazetede ikinci bir ilan verilerek
Oyelere duyurulur. lkinci toplant1nin geri b1rakma tarihinden itibaren en ger;: iki ay
ir;:inde yap1lmas1 zorunludur.
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Oyeler ikinci toplant1ya 1. f1krada belirtilen esaslara gore yeniden 9agnlIr ve
torlant1 2. f1kra esaslanna gore mahallin en bOyOk mOlki amirligine duyurulur.
Genel kurul toplant1s1 bir defadan fazla geri b1rak1lamaz.

Toplant1 Veter Say1s1
Madde 16- Genel Kuru l, Dernek tOzOgOne gore Genel Kurula kat1lma hakk1
bulunan Oyelerin yans1ndan birfazlas1rnn kat1lmas1 ile toplarnr.
ilk toplant1da yeterli say1 saglanamazsa, ikinci toplant1da 9ogunluk aranmaz.
Ancak bu ikinci toplant1ya kat1lan Oye say1s1 Dernek Denetleme ve Yonetim Kurullan Oye tam say1s1 toplam1rnn iki kat1ndan az olamaz.

Toplantl Yontemi
Madde 17- Gene! Kurul toplant1lan ilanda belirtilen gOn, saat ve yerde yap1l1r.
Gene! Kurula kat1labilecek Oyeler, Yonetim Kurulunca d0zenlenmi$ listedeki
adlarm1n hizas1rnn imzalayarak toplant1 yerine girerler. Yeterli say1 sagland1gmda
durum Yonetim Kurulu taraf1ndan bir tutanakla saptarnr.
Genel Kurul Toplant1s1 Ba$kan veya gorevlendirecegi Yonetim Kurulu Oyelerinden biri tarafmdan a911ir.
HOkOmet komiserinin toplantIya gelmemi$ olmas1 toplantm1n geciktirilmesini
veya ertelenmesini gerektirmez. A9111$1 mOteakip toplant1y1 yonetmek Ozere Oyeler arasmdan bir ba$kan, iki ba$kan vekili, iki katip ve oylan toplama ve tasnif i9in
alt1 ki$i se9ilir.
Genel Kurul Kararlan bulunanlarm 9ogunlugu ile alm1r. Ancak tOzOk degi$ikliklerinden 2/3 9ogunluk saglanmas1 $arttir.
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Toplant1da Goru~ulecek Hususlar
Madde 18- Gene! kurulda yaln1z gOndemde yer alan konular g6r0$0l0r.
Ancak toplant1da ham bulunan Oyelerin en az onda biri tarafmdan gor0$01mesi
istenen hususlann gOndeme almmas1 zorunludur.

Seyim Yontemi
Madde 19- Gene! Kurulda seiyimler, a$ag1daki ilkelere tabidir.

a- Yonetim ve Denetleme Kurullan ayn ayn ve 2 y1I iiyin seiyilir,

b- Ba$kan, Yonetim Kurulunca, yonetim kurulu Oyeleri arasmda gizli oyla
seiyilir,
c- Yonetim ve Denetleme Kurullan seiyimlerine ait zarflarm at1lmas1 iiyin,
toplant1 salonunda, Gene! Kurul Ba$kanllk Divanmca m0h0rlenmi$ oy
sand191 bulundurulur. Oylar Gene! Kurul Ba$kanl1k Divanmca m0h0rlenmi$ ayni nitelikteki zarflara konulup kapat1ld1ktan sonra oy sand191na at1lmas1 suretiyle kullanillr. Gene! Kurul Ba$kanl1k Divaninda mOhOrlO oy liste, pusula ve zarflardan ba$kalan geiyerli degildir. Oy sahipieri
oylanni gizli verirler, bunlann tasnifleri aiy1k yap1l1r. Oy tasnifi ile gorevli
olanlar sand1klanndan 1y1kan liste veya pusulalardaki adlara verilmi$ olan
oy say1sm1, bu pusula veya listelerden geiyerli olmayanlanni da gostererek
bir tutanakla saptarlar. E$it oy alanlar aras1nda ad iyekme yoluna gidilir ve
tutanakla bunun sonucu da gosterilir. Adaylardan isteyenler Gene! Kurul
Ba$kaninin izniyle kendilerini Gene! Kurula tanitabilirler.

Genel Kurul Kararlarmm ve Seyim Sonuylannm ilani ve Bildirimi
Madde 20- Gene! Kurul tutanaklan, kararlan, oy tasnifine ili$kin tutanak ve
puan listeleri, Ba$kanllk Divaninca imzalanarak Yonetim Kuruluna verilir.
Gene! Kurulca allnan kararlar, Dernek Merkezinin salonunda ilan levhasma as1lmak suretiyle Oyelere ve herkese duyurulur.
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Sec;im sonuc;lan sec;imleri izleyen 7 gun ic;inde Ba~kan taraf1ndan Yonetim
ve Denetleme Kurullan asli ve yedek Oyelerinin ad ve soyadlan, meslekleri ve uyruklan merkezin bulundugu yerin en bOyOk MOlki Amirligine bildirilir.

Ba~kanin Gorev ve Yetkileri
Madde 21- Ba~kan; Yonetim Kurulu toplant,lanna ba~kanl1k eder, Dernek ka-

nunu ile bu TOzOk ilkelerinin tanid1g1 yetkileri kullan,r.
Resmi ve ozel kurum ve kurulu~larda, dernek adma konu~malar yapar, dernegin bOtOn i~lerini, c;ali~malanni dOzenler. Yonetim Kurulunca alman kararlan
yerine getirir. Acele ve onemli i~ler nedeniyle Ba~kan, Yonetim Kuruiunu her
zaman toplant1ya c;ag1 rabilir.
Ba~kan, Dernek adma olan yaz,~malan imzalar.
Ba~kanm olOm ve diger herhangi bir sebeple sOrekli olarak gorevinden aynlmas, halinde Yonetim Kurulu, ilk Gene! Kurul Toplant1sma kadar gec;erli olmak
Ozere kendi Oyeleri aras1ndan birini gizli oyla (Ba~kan Vekili) olarak sec;er.

Yonetim Kurulunun Kurulu~u, Gorev ve Yetkileri
Madde 22- Yonetim Kurulunun kurulu~u. gorev ve yetkileri a~ag1daki ~ekilde

dOzenlenmi~tir.

a- Kurulu~: Yonetim Kurulu, Gene! Kurulca sec;ilen yedi asil, be~ yedek

olmak Ozere oniki Oyeden olu~ur. Sec;im mutlaka gizli oylama ile yap1!1r. Bunlardan en c;ok oy alanlardan yedi ki~i asli, geri kalan be~i yedek Oyedir.
OIOm, istifa, mazeret ve diger zorunluluklarla meydana gelen asli Oyelerdeki
bo~luklar, ald1klan oy c;oklugu s1rasma gore, Ba~kan tarafmdan yedek Oyelerle
doldurulur.
Yonetim Kurulu, en az ayda bir olmak Ozere aralannda kararla~t,racaklan
gOnde, Yonetim Kurulu asli Oye tam say1smm yansindan birfazlas, bulunmak su239
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retiyle toplanir.
Kararlar 9ogunlukla al1nir, ancak bu 9ogunluk Kurul Oyeleri tam sayIsinin
yansIndan a$ag1 olamaz. Mazeretsiz ve taahhOtlO yaz1h 9agnya ragmen iki toplant1ya katllmayanlarYbnetim Kurulu Oyeliginden 9ekilmi$ say1l1r.

b- Gorev ve Yetk1leri:

1- Dernegi temsil eder, bu yetkisini tOzOgOn 21. maddesi uyannca ba$kan
arac1hg1ile kullanir,
2- Kendi dbnemine ait 9al1$ma raporu ile gelecek dbneme ait bOt9eyi hazI rlayarak Genel kurula sunar,
3- Genel Kurulca verilen kararlan uygular,
4- Dernege Oye olma istekleri hakk1nda kararverir,
5- Aidatin ve dernege ait ba$ka gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklannin geli$1irilmesine 9al1$1r,
6- Genel Kurul ve Ybnetim Kurulu kararlannin ilgili karar defterine dOzenli olarak kaydin1 yapar,
7- Giderleri ve harcamalan Genel Kurulca onaylanan bOt9eye gore yOrOtOr.
Gerektiginde bbl Om ve maddeler arasinda aktarmalar yapar,
8- Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak 09 ki$iden az olmamak Ozere bzel komisyonlar kurar, gerektiginde tek bir ki$iyi de gbrevlendirebilir,
9- Genel hOkOmlerde, kanun ve tOzOkde bngbrOlen gbrevleri yapar ve yetkileri kullanir.

Denetleme Kurulu
Madde 23- Denetleme Kurulunun kuruIU$U, gbrev ve yetkileri a$ag1daki $e-

kilde d0zenlenmi$tir.
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a- Kurulu~: Gene! Kurulca; bu kurulda bulunmak hakkina sahip uyeler arasindan uc;:u asil ve uc;:u yedek olmak uzere sec;:ilecek alt1 uye, Denetleme Kurulunu te$kil eder. Kurul asil uyelerinin sec;:imlerinden itibaren be$ gun ic;:inde aralarmdan birini gizli oyla ba$kan sec;:er. Denetleme Kurulu alt1 ayda bir
toplant1lann1 Dernek merkezinde yapar. Kurul toplant1!anna iki defa mazeretsiz
olarak ve Kurul Ba$kanllgmca Ba$kan yoluyla yap1lan taahhutlu ve yaz1ll c;:agmya
ragmen gelmeyen uye gbrevinden c;:ekilmi$ say1!1r.

b- Gorev ve Yetkileri:
1- Dernek hesaplanni her zaman denetleyebilir, kanunlar ve tuzuk hu-

kumlerine aykm gbrdugu i$lemlerin durdurulmas1 ic;:in Ba$kana yaz1ll olarak ba$·
vurabilir,
2- Ybnetim Kurulunca al1nacak karar uyannca gereken denetimi yapmakla
yukum!Odur,
3- Denetleme gbrevini dernek tuzugunde tespit edilen esas ve usullere gore
ve alt1 ay1 gec;:meyen arallklarla yapar ve denetleme sonuc;:lanni bir rapor halinde
Ybnetim Kuruluna ve topland1g1nda Gene! Kurula sunar.

Madde 24- Dernek, yurt c;:apmda hic;:bir ilde $Ube ac;:mayacakt1r.

Hesaplarm Kapat1lmas1
Madde 25- Olagan Gene! Kurul toplant1lanndan onbe$ gun onceden hesaplar kapat1llr ve bankalardan para c;:ekilmez.
Gene! Kurul toplant1larma kadar olan sure ic;:erisinde ihtiyat ve tedbir akc;:esi
olarak dernek kasasmda 1.000.000.-TL. bulundurulabilir. Bu paradan yap1lan
harcamalarm mahsubu yeni sec;:ilecek Yonetim Kurulu tarafmdan yap1llr.
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Oy Verme Yontemi
Madde 26- Kanunda, tOzOkte yahut toplant1da alinan kararlar gizli yap1lmas 1

6ng6r01en haller d1!;,mda oylar, el kaldmlarak belirtilir.

Tutulacak Defter ve Kay1tlar
Madde 27- Dernekc;:e tutulmas1 zorunlu defterve kay1tlar !;,Unlard1r:
1- Oye Kay1t Defteri: Dernege girenlerin kimlikleri, dernege giri!;, tarihleri, ayl1k

veya y1ll1k aidatlan bu deftere yaz11ir.
2- Karar Defteri: Yonetim Kurullarmm kararlan tarih ve numara s1ras1yla bu
deftere yaz1l1r ve kararlann alt1 Ba!;,kan veya Oyelerce imzalanir.
3- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numaras1 ile
bu deftere kaydolunur, Gelen evrakm as1llan ve giden evrakm kopyalan dosyalarmda saklan1r,
4-Almdi Belgesi Kay1t Defteri: Almd1 belgeleri kaydedilir,
5- Gelir ve Gider Defteri: Dernek namma alinan bOtOn paralann ahnd1klan ve
harcanan paralann da verildikleri yerler ac;:1k ve dOzenli olarak bu defterde gosterilir,
6- BOtc;:e Kesin Hesap ve Bilanc;:o Defteri: BOtc;:e kesin hesap ve bilanc;:olar bu
deftere i!;,lenir,
7- Demirba!;, Defteri: Dernege ait demirba!;, e!;,yalar bu deftere i!;,lenir. Bu maddede say1lan defterlerin noterden tastik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Kaynaklan
Madde 28- Dernegin gelir kaynaklan !;,Unlard1r:

1- Oyelerin verecekleri aidat ve yapacaklan bag1!;,1arla, teberrular,

2- Dernege yap1lan her c;:e!;>it bag1!;, ve kamu kurulu!;,lan ile gerc;:ek ve tozel ki!;,ilerin yapacaklan yard1mlar,
3- Dernekc;:e bastmlacak kitap, dergi, yaym ve dokOmanlardan elde edilecek
gelirler,
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4- Duzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlar, yaz okulu gibi egitime
ve sosyal 9ah~malara yonelik toplant1lardan almacak kotizasyonlar.
5- Dernek elde ettigi y1lhk gelirinin en az %80'ini dernek ama9lan dogrultusunda harcar.

Bi.it~e ve Bilan~o
Madde 29- Dernek y1lhk gelirve giderlerini gosterir mali bilan9olan , Genel Kurulun toplanma aylan itibariyle, hesap i~lerine bakan Yonetim Kurulu Oyesi tarafmdan haz1rlanarak kurula verilir.

Dernegin Feshi ve Tasfiyesi
Madde 30- Dernegin feshine 13. rnaddenin (e) f1kras1 uyannca Genel Kurul
karar verebilir.
Genel Kurulun dernegin feshine karar verebi lmesi i9in, tuzuge gore Genel
Kurula katIlma hakkma sahip bulunan Dernek Oyelerinin en az u9te ikisinin toplant1da haw bulunmasI ~arttIr. ilk toplant1da bu 9ogunlugun saglanamamasI halinde uyeler 2908 say1h Dernekler Kanunun 21. maddesine gore ikinci toplant1ya
9ag1r11ir. ikinci toplantIya kat1lan Oye sayIsI ne olursa olsun feshin konusu goru~Olebilir. Feshe ili~kin karann, toplantIda haw bulunan Oyelerin 09te iki 90gunlugu ile verilmesi zorunludur.
a- Dernegin feshi halinde Gelen Kurul veya mahkeme karan almmas1 i9in
gerekli i~lem yap11ir.

b- Dernegin feshi halinde mal varhgI Turk Kutuphaneciler Dernegine devrolunur.
c-Tuzukte a91klanmam1~ olan tasfiye ile ilgili hususlarda yururlukte bulunan Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hukumleri uygulanIr.

243

Oniversi1e ve ~urma KU1Uphanecileri Dernegi
(UNA!() TUzUgU

BllgtDunyasi 2000, 1(1):231-244

Organlar 0yelerinin Mali Haklan
Madde 31- Ba~kan ile Dernek organlannda gorev alan Oyelere hakk-1 huzur
verilmez. Ancak bu gibilere, kat1ld1klan toplant1lar ve gorev seyahatleri i9in yolluk
ve zorunlu giderleri kar~1hg1 olarak Yonetim kurullarinca takdir edilecek bir
odeme yap1l1r.
Te~kil edilen ozel komisyonlar Oyelerine de bu f1kra hOkOmleri uygulanir.
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BiLGi DUNYASI VAYIN POLiTiKASI *

Bilgi DOnyas,, Oniversite ve Ara~t1rma KOtOphanecileri Dernegi'nin (UNAK)
yaym organi olup, y1lda iki say, olarak c;;1kmas1 planlanm1~t1r. Dergi, Oniversite ve
ara~t1rma kOtophaneleri ag,rllkll olmak Ozere, bilgi ve beige bilim dOnyasma ili~kin sorunlan inceleyen, c;;ozOm onerileri sunan, geli~me ve yenilikleri ic;;eren yaz,lann yani s1ra, yaym amacma uygun olmak ko~uluyla farkll disiplinlerden gelen
yaz1lan da yay1mlamay1 ve bilgi-belge bilim alanmda bir ileti~im ortam, olu~turmay, amac;;lar.
Bilgi DOnyas, hakemli bir dergi olup, Oc;; ana bolOmaen olu~ur: Birinci bolOmde hakemler tarafmdan degerlendirilen ve yay1mlanmas1 uygun gorOlen
ozgOn yaz1lara; ikinci bolOmde yaym amacmda belirtilen alanlarda gorO~lerin aktanld1g1 yaz,lara; Oc;;OncO bolOmde ise, bilgi merkezlerinin, yeni teknolojilerin tanit,mma ve c;;e~itli duyurulara yer verilir. Ulusal ve uluslararas, dOzeyde yap,lan
ve yap,lacak olan, dergi yaym amacma uygun toplant1lar da bu bolOmde tanit1l1r
ve duyurulur. Gerektiginde yaym kurulu dergi bolOmleri Ozerinde degi~iklik yapabilir.
Bilgi DOnyas1'nda yay1mlanmak Ozere gonderilen yaz,lar daha once hie;; bir
yerde yay1mlanmam1~ olmalld1r. <;eviri yaz1lar ic;;in yazar ve yaymc,smm c;;eviri ve
yay,mma izin verdigine ili~kin beige mutlaka sunulmal1d1r. Yazarlar, yaz1lanni ,
derginin hangi bolOmOnde yay,mlamak istediklerini belirtmek durumundad1rlar.
Hakemli yaz,lar bolOmOnde yay,mlanmak istenen yaz,lar, yaym kurulu tarafmdan
herhangi bir degerlendirmeye tabi tutulmadan, konu ile ilgili iki hakeme gonderilir. Gerekli durumlarda Oc;;OncO hakemin gorO~One ba~vurulur. Yazar isimleri
hakemlere bildirilmedigi gibi, yazarlara yaz1nin har.gi ha!<emlere gonderildigi de
• Mesleki literaturde bir standard, ofu$furabilmek amac,y/a, "Bilgi Diinyas1" dergisinin
yaym politikas, ve yaz,m kurallanmn haz,rlanmasmda "Turk Kiitiiphaneciligi" dergisinin kabul etmi$ o/dugu ilkelere biiyiik 6/9iide bag!, kalmmasma ozen g6sterilmi$tir.
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hie;: bir ~ekilde bildirilmez. Yay1mlanmayan yaz1lar istenildiginde hakem raporlanyla birlikte hakem isimleri belirtilmeden yazar ya da yazarlara geri gonderilir. Yay1n kurulu hakemlerden gelen ele~tiriler dogrultusunda yazmIn bir
ba~ka bolOmde yay1mlanmasmm uygun olduguna karar verebilir ve bu karan yazarm onayma sunar. Yazann da uygun gormesi durumunda, ya21 onerilen bolOmde yay1mlanir. ikinci ve Oc;:OncO bolOmlerde yay1mlanmak Ozere gonderilen
yazIlar

yaym

kurulu

tarafmdan

degerlendirilir.

Yazmm

yay1mlanip

ya-

y1mlanmayacagma ili~kin son karar yazar(lar)a bildirilir.
Editor, gerekli hallerde, yay1mlanacak yaz1 Ozerinde yaym kurulu ve hakemlerin gorO~leri dogrultusunda ba21 degi~iklikler yap1!masm1 ya da yazinm tamamen gozden gec;:irilmesini yazar(lar)dan isteyebilir. Yaz1lar Ozerinde gerekli
degi$ikliklerin

yap1lmas1

ve

yazmm

yeniden

ya21lmas1

yazarlann

so-

rumlulugundad1r. Degi$iklik yap1lmas1 istenilen hakemli yaz1larda, gerektiginde
degi~iklikleri incelemek ve onaylatmak Ozere, yaym kurulu yaz1y1 tekrar hakemlere gonderebilir. Yaz1lar yay1mlanmadan once yap1lan degi$ikliklerin onaylanmas1ve metnin son kez gozden ger;;irilmesi ic;:in yazarlara geri gonderilir.
Dergiye gonderilen yaz1lann 'yazarlara notlar' adI altmda belirtilen kurallara
uygun olmas1 gerekir (Bkz. Yazarlara Notlar). Yaym Politikas1 ve Yazarlara Notlar'a uygunluk gostermeyen ya21lar degerlendirmeye allnmadan yazar(lar)a iade
edilir.
Yay1mlanan yaz1larm telif hakk1 ONAK'a aittir ve yazarlar yay1mlanmak Ozere
gonderdikleri ya21lann telif haklarm1 ONAK'a devretmi$ say11irlar. Birinci ve ikinci
bolOmde yay1mlanan ya21lar ic;:in yazar(lar)a ONAK tarafmdan belirJenen bir telif
Ocreti odenir ve derginin o say1s1ndan 2 kopya gonderilir. Yaym kurulu Oyelerine
ve hakemlere derginin her say1smdan birer kopya gonderilir ve hakemlere degerlendirdikleri yaz, ba$ma yine ONAK tarafmdan belirlenen bir hakem Ocreti
odenir. Verilen sure i<;:inde kendisine gonderilen yaz1y1 degerlendirmeyen ve
dergi c;:1k1~mda aksamaya neden olan hakemin, Yaz1Degerlendirme Kurulu Oyeligi gozden ger;;irilir. Her y1lm sonunda yaym kurulu Oyeleri, dergi editorO ve yaz1
rJegerlendirme kurulu Oyeleri yeniden belirlenir.
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YAZARLARA NOTLAR
Yay1mlanmak Ozere gonderilen yaz1lann 09 kopya olarak haz1rlanmas1, A4
boyutundaki kagId1n bir yOzOne iki arallkl1 olarak yaz1lmas1 , olanakllysa MS-DOS
uyumlu kelime i~lemcilerin kullanilmas1 ve yazinin kopyaland1g1 bir disketin gonderilmesi ongorOlmektedir. Sag ve sol marjlar en az 3 cm olmall, yaz1lar 12 punto
ile yaz1lmalld1r. Hakemli b6I0mde yay1mlanmas1 istenilen yazIlar 20 sayfay1, ikinci
bolOmde yay1mlanmasI istenilen yazIlar ise 10 sayfay1 gei;:memelidir.
Gonderilen yazinin ba~ka biryerde yay1mlanmad191n1 belirten ve UNAK Dergisi'nde yay1mlama istegini ii;:eren bir Ost yaz1 yaz1lmali, yazann adresi, banka
hesap numar.as1, telefonu ve varsa elektronik posta adresi verilmelidir.Hakemli
bolOmde yay1mlanmasI ister.ilen yazIlarda yazar adI belirtilmeden ba~l1k, oz ve
anahtar kelimeler TOrki;:e ve ingilizce olarak verilmeli ve hunlan metin izlemelidir.
Bu unsurlardan herhangi biri eksik olan yaz1lar degerlendirmeye allnmadan, tamamlanmak Ozere, yazar(lar)a iade edilir.
Yazilarda kullanilacak table ve ~ekiller (siyah-beyaz olmalid1r) ayn sayfalar
halinde gonderilmeli ve yazI ii;:indeki yerleri bildirilmelidir. Metin ii;:indeki gondermeler 'ad ve tarih' yontemiyle verilmelidir (ornegin Birnbaum'in (1994) da belirttigi ... ' gibi). Yararlanilan kaynaklar metin sonunda alfabetik olarak verilmelidir. BazI ornekler a~ag1da verilmi~tir.

Tek Yazarli Kitaplar i9in:
Sax, Nigel (1974). Industrial pollution. Oxford: Oxford University.

iki Yazarli Kitaplar i9in:
Keat, Russell ve J. Urry (1978). Social theory as science. London: Routledge
and Kegan Paul.
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90k Yazarh Kitaplar iyin (Dort veya Daha Fazla):
<;elik, Ahmet ve digerleri (1970). Turkiye'de ogrenci olaylan. Ankara: ODT0.

Tek Yazarll Makale r iyin:
<;akin , irtan (1984). "Turkish libraries: Historical context", International Library
Review 16(1 ): 71-77.

Kitabin Bir Boliimu iyin:
Jones, J.L. (1982). Acid rain in Sweden. In: Tockwith, A. (Ed.) Acid Rain Review, 3rd ed. London: Butterworths.

Tezler iyin :
Kahraman, Atilla (1999). Turk-islam Yazmalarinda Tezhip Sanat1. (Yay1mlanmam1~ yOksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe 0niversitesi SBE.

Elektronik Kaynaklar i9in :
Tonta, Ya~ar (1998). Elektronik KOtOphaneler. Ozel Ulak: [<;evrimic;:i] 1(2), 3+.
http://ulakbim.gov.tr/ozel-ulak/enformas.html (Vil, Ay Gun -1999, May1s 15-]
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