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Öz
Bu makalede Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı kütüphaneleri ve bu kütüpha
nelerin son yıllarda gerçekleştirdikleri etkinlikler kısaca tanıtılmaktadır.
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Abstract
This paper introduces the Libraries of the Ankara Gol/ege Foundation, a K-12 institu
tion, along with the most recent activities thereof.
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Giriş
İnsanın en önemli gereksinimlerinden birinin bilgi olması, bugüne ve gelece
ğe yönelik bütün yatırımlarda bilgi kaynaklarına ve bilgiye büyük önem veril
mesini sağlamıştır. Bu doğrultuda "bilgiyi" ortak konu edinen iki kurum: "kü
tüphaneler" ve "eğitim- öğretim kurumları olan okullar" bir araya gelmiştir.
Eğitimin temel ve vazgeçilmez bilgi kaynaklarından biri olan kitap ve her tür
lü yayının korunduğu, sergilendiği ve hizmete sunulduğu yerler olan kütüpha
neler, büyük bir hızla gelişen eğitim ve iletişim teknolojilerine rağmen günü
müzde önemini ve işlevini yitirmemiş, aksine, yeni teknolojilerin sağladığı im
kanlarla zenginleşerek eğitimdeki yerini ve işlevini artırmıştır.
• Kütüphanecı. TED Ankara Koleıi Kütüphane ve Dokürnanıasyon Merkezi (sarikan@tedankara.k12.tr).
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KOtOphanelerin bilginin birikim, iletim ve kullanim merkezi olmas1 , okullarda ise gen;:ekle$tirilen hizmetlerin bilgiye yonelik ozelligi bu iki kurumu egitimogretim ortammda birle$tirmi$tir. Okul kOtOphaneleri ad1 altmda hizmet veren
merkezler bilginin en verimli bi,;:imde payla$1ld191 yerler haline gelmi$tir. Egitim ve ogretimin ama,;:lanna ula$masmda, kOtOphane hizmetlerinin tOmOnO
i,;:eren zengin bir program, okullann oncelikle gozonOnde bulundurmasI gereken kO$UI olarak ortaya ,;:1km1$t1r.
Okul kOtOphaneleri ; egitim ve ogretim i,;:in gerekli her tOrlO bilgi kaynagm1
toplayan, dOzenleyen, hizmetleri ile par,;:as1 bulundugu ogretim kademesinin
ama,;:lannin ger,;:ekle$mesine dinamik bir $ekilde kat1lan ve ,;:agm gereksinimlerine uygun olarak geli$en toplumsal kurumlardir. Hizmet vermekle yOkOmlO olduklan okuldaki ogretmenlerin, ogrencilerin, yoneticilerin, personelin
ve gerektiginde bulundugu toplumun bilgi gereksinimlerini kar$1lamak zorundad1r.
Turk Egitim Dernegi (TED) Ankara Koleji Vakf1 okullan ,;:agm kO$Ullanna
ve gelecek beklentilerine uygun olarak egitim-ogretim ,;:a11$malanni sOrdOrmektedir. Kurumumuzda egitim kalitesinin yOkseltilmesine, ya$am boyu egitimin ger,;:ekle$tirilmesine ve bilgi gereksinmelerinin kar$1lanmasma bOyOk
onem verilmektedir. GOnOmOzOn ogrencileri yarmm bilgi Oreticileri ve kullan1c1land1r. Hayatlannm en onemli devresinde edinecekleri deneyimler yannlanni olumlu bi,;:imde etkileyecektir.
TED Ankara Koleji Vakf1 ilkogretim 1. ve 2. Kademe ve Lise KOtOphanesi
modern okul kOtOphaneciligine uygun standartlarda hizmet vermek Ozere yeniden organize edilmi$tir. Bu kOtOphanelere ilave olarak ogretmenler i,;:in
Ara$t1rma KOtOphanesi kurulmu$tur.

TED Ankara Koleji Vakf1 KOH.iphane ve DokOmantasyon Merkezi

TED Ankara Koleji Vakf1 ilkogretim 1. ve 2. Kademe ile Lise ve Ara$t1rma KOtOphanelerinin amac1 ; okulun egitim ve ogretim programlarma etkin bir $ekil-
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de katk1da bulunmak; ogretmenlerin mesleki 9al1$malanna yard1mc1 olmak;
ogrencilerin derslerini oldugu kadar bO$ zamanlanni da en iyi $ekilde degerlendirmelerini ve yap1c1 , ele$tirici ve estetik degerlere ilgi duymalanni saglamak; bOtOn kullanic1lann dO~Onme yeteneginin geli$tirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin kar$1lanmas1 i9in her tOrlO bilgi kaynagin1 saglamak, duzenlemek
ve hizmete sunmakt1r.

Orgut Yap1s1
KOtOphanelerin koordinasyonu, yonetimi ve hizmetleri a$ag1daki $ekilde yOrOtOlmektedir:
1.
2.

Kutuphane ve Dokumantasyon Merkezi Muduru;
ilkbgretim 1. ve 2. Kademe Kutuphaneleri ile Lise Kutuphanesi $efleri,
Ara~t1rma Kutuphanesi $efi.

KOtOphane ve Dokumantasyon Merkezi MOdOrO TED Ankara Koleji Vakf1 Genel MOdOrlOgOne, KOtOphane $efleri ise Merkez MOdOrlOgOne bagl1 olarak 9ali$malanni yurutmektedir.

Personel

Dinamik ve ba$anl1 bir hizmetin verilmesinde personelin, ozellikle mesleki
egitim g6rm0$ kutuphanecilerin onemi bilinmektedir. Bir okul kOtOphanecisinin yonetimsel sorumluluklan oldugu kadar egitimsel ve toplumsal sorumluluklan da vardir. Kurumumuz bu ozellikleri esas alarak, kOtOphanecilik egitimi g6rm0$, egitim ve ogretim teknikleri konusunda bilgili, bilgi kaynaklannin
sei;:imi, duzenlenmesi, kullanilmas1, kOtOphane otomasyonu ve enformasyon
teknolojileri konusunda uzman sekiz kOtOphaneciyi kadrosuna dahil etmi~tir.
$u anda bir mudur ve sekiz kOtOphaneci vardir. Personelin dag11im1 a$ag1daki gibidir:
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Kutuphane ve Ookumantasyon Merkezi Muduru: Kutuphaneci
1 $el Kutuphaneci, 1 Kutuphaneci
ilkogretim 1. Kademe Kutuphanesi
1 $el Kutuphaneci, 1 Kutuphaneci
ilkogretim 2. Kademe Kutuphanesi
1 $el Kutuphaneci, 1 Kutuphaneci
Lise Kutuphanesi
Ara~t1rma Kutuphanesi

1 $el Kutuphaneci

Bilgi Kaynaklan ve Koleksiyon
K0tOphanelerin koleksiyonlan, yukandaki ama9lann ger9ekle$tirilmesi dogrultusunda; kitaplar, sureli yayinlar, dani$ma kaynaklan , gorsel-i$itsel materyaller (CD-ROM, video, kaset, poster vb.) ve elektronik bilgi kaynaklanndan
meydana gelmektedir. KutOphanelerimizde bulunan kaynaklar Dewey Onlu
Sin1flama sistemine gore sin1flandmlarak, kullanic1lann kendi ba$Ianna ara$tIrma yapmalarina imkan taniyan a91k rat sistemine gore raflara yerle$tirilmi$tir. 1997-1998 ogretim y11inda kutOphanelerde bulunan materyal sayIsI
toplam 9.000 iken $U anda bu sayI 23.000 civarindad1r.

Kutilphane Otomasyonu
KutOphanelerde yap,lmakta olan saglama, kataloglama, odun9 verme , sureli
yayinlann denetimi ve dani$ma hizmetlerini bilgisayara dayall olarak ger9ekle$tirmek, kutuphane yonetiminde bilgisayar ve uzakileti$im teknolojisi ba$ta
olmak uzere enformasyon teknolojisinin tum urunlerinden yararlanmak "KutOphane Otomasyonu" olarak tanimlanabilir.
TED Ankara Koleji Vakf1 KutOphane ve Dokumantasyon Merkezi 1 Temmuz 1998 tarihinde otomasyon 9alI$malarina ba$lam1$t1r. Bu ama9 dogrultusunda yaz11im se9imi yap1lmI$ ve Bilkent Oniversitesi tarafindan geli$tirilen
BLISS-PC yaz11imI satin al1nm1$t1r. Bir y1I gibi k1sa bir sure i9inde kutOphanelerde bulunan butOn materyallerin bibliyografik bilgileri bilgisayar ortamina
aktanlm1$ ve yukanda ad1 ge9en hizmetler (kataloglama, 9evrimi9i katalog taramasI, sipari$, odun9 verme vb.) bilgisayar uzerinden verilmeye ba$lanmI$tIr. BLISS-PC'nin web modulo olmay1$1nedeniyle Kas1m 1999'da BLISS-Li-
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nux satin almm1$, eski sistem Ozerinde bulunan bOtOn veri tabanlan bu sisteme aktanlarak Aral1k 1999'da kOtOphanelerimizde bulunan bOtOn materyallerin bibliyografik kOnyeleri Internet Ozerinden taramaya a91lm1$t1r. B6ylece kullan1c1lanm1z kOtOphane kataloguna her yerden eri$me olanagma kaVU$mu$Iardir. Ayni tarihte kOtOphane web sayfas1 (http://library.tedankara.k12.tr)
haz1rlanarak kullan1c1lanm1zm hizmetine sunulmu$tur. B6ylece kOtOphanemiz bas1II ortamdaki materyaller ile birlikte elektronik ortamda bulunan bilgi
kaynaklanni da kullanic1larm hizmetine sunmaya ba$lam1$t1r.

KOtOphane Hizmetleri

KutOphane hizmetleri, kOtOphaneye her tOrlO materyalin ve ara9 gerecin saglanmasmdan kullan1c1ya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapIlmas1
gereken i$Ieri kapsayan "Teknik Hizmetler" ve kullanima hazir hale gelen kOtOphane materyalinin veya bilginin kullanic1ya sunulmas1 i$Iemini kapsayan
"Okuyucu Hizmetleri" olarak iki ana grupta yOrOtOIOr.

Teknik Hizmetler
Se9im ve Saglama

GOncelligini kaybetmi$ kitaplarla dolu, ar$iV niteligi ta$Iyan, mOfredat programlannm gerisinde kalm1$ bir kOtOphane 6gretmen ve ogrenciler i9in 9ekici
ve cazip olamayacagmdan , bu tOr yaymlar kutOphanelerin koleksiyonundan
ay1klanm1$tir. Yerlerine gOncel olan , kalitesi ve dOzeyi egitimin verildigi ya$
grubuna hitap eden, mufredata uygun , bO$ zamanlan degerlendirmek i9in
okumaya elveri$Ii yeni yaymlar almm1$t1r. bgretmenler i9in yeni kurulan Ara$tIrma KutOphanesi koleksiyonu da 6gretmenlerden gelen talepler ile zenginle$tirilmi$tir. TED Ankara Koleji KOtOphanelerinin koleksiyonunun yeniden
olu$turulmasmda ve geli$tirilmesinde temel hareket noktas1 6gretmenlerin ve
ogrencilerin gereksinimleridir. Gereksinim terimi ile hem bireysel hem de egitimsel egilimlerden 6t0r0 dogan istekler ama9lanmaktad1r.
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Bilgi kaynaklarmm saglanmasmda satin alma ve bag1~ soz konusudur.
Kaynaklann bir k1sm1 yurt ic;:i, bir k1sm1 da yurt d1~mdan temin edilmektedir.

Kataloglama ve S1mflama

1998 y1lmda ba~layan yeniden yap1land1rma c;:all~malan s1rasmda kOtOphane koleksiyonu gozden gec;:irilmi~ ve gOncelligini kaybetmi~ yakla~1k 4000
materyal koleksiyondan c;:1kanlm1~t1r. Geriye donOk olarak 1. ve 2. kademe
kOtOphanelerinde saghkh bir kataloglama yap1lmad1gmdan bOtOn kataloglama i~lemleri yeniden yap1lm1~t1r. Otomasyona gec;:i~ a~amasmda kOtOphanelerde bulunan bOtOn materyaller "Dewey Onlu Sm1flama" sistemine gore s1niflanarak "Anglo Amerikan Kataloglama Kurallan ll"ye gore kataloglanm1~t1r.
ingilizce olan konu ba~llklan listeleri TOrkc;:eye c;:evrilmi~ ve materyallere hem
TOrkc;:e hem de ingilizce konu ba~llklan verilmi~tir.

Sureli Yaymlar

1998 y1hndan once kOtOphanelerimizin abone oldugu sOreli yaym kayd1 yoktur. Yeniden yap1landirma c;:all~malan ile birlikte, egitim ve ogretimi destekleyecek bir sOreli yaym koleksiyonu olu~turulmaya ba~lanm1~ ve 1999 y1II ic;:in
14 adedi yurt ic;:i, 99 adedi yurt d1~mdan olmak Ozere toplam 113 adet sOreli
yayma abone olunmu~tur. 1999 y1lmda bu dergilerin ic;:inden c;:e~itli nedenlerle yaymlan duran dergilerin abonelikleri iptal edilmi~ ve yeni eklenenlerle birlikte 2000 y1II ic;:in 37 adedi TOrkc;:e, 89 adedi yabanc1 dilde olmak Ozere toplam 126 adet dergiye abone olunmu~tur.
Aynca kOtOphanelerde bulunan sOreli yaymlann elektronik ortamda bulunanlanna da kOtOphane web sayfasmdan ula~1labilmektedir.

Okuyucu Hizmetleri

KOtOphanelerimizde ogretmenlerin ve ogrencilerin kOtOphane hizmetlerinden
yararlanmalanna imkan saglayacak her tOrlO giri~im ve hizmetler bu grup
ic;:inde ele alm1p degerlendirilmektedir.
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Odum; Verme Hizmeti
KutOphanelerimizde "KOtOphaneler Yonetmeligi" iyinde yer alan oduny verme
kurallanna gore ogretmen ve ogrencilerin tum bilgi kaynaklanndan gerek okul
iyi, gerekse okul d1~1nda kolayhkla yararlanabilmelerini saglay1c1, k1s1tlay1c1
degil destekleyici nitelikte hizmet verilmektedir. OdOny verme i~lemleri
BLISS-Linux KutOphane Otomasyon Sisteminin Dola~1m Modulo ve barkod
etiket ve okuyuculan kullanilarak yap1lmaktad1r.
Dam§ma Hizmeti

KutOphanelerde kullanic1lara yard1m1 hedef alan bir hizmettir. Temelde kullan1c1 ile bilgi kaynaklan arasinda bag kurma fikrine dayanan bu hizmet, kutOphanelerimizde genellikle ye~itli olaylann ve sorulann ara~t1r1lmas1 , aranan bir
bilgi kaynaginin veya bilginin bulunmas1 ve belirli bir konuda bibliyografya hazirlanmas1 gibi i~lemleri kapsamaktad1r.
•

Internet ve Veri Tabanlarmm Kullanim,: Geli$mekte olan bilgi teknolojileri,
pek ~k okulda Internet veri tabanlan ile egitimin desteklenmesini gOndeme
getirmi$tir. Egitimde ara$tmc1hg1, gorse! zenginligi ve yorumlama yetenegini
geli$tirici bu tor destek materyallerinden okulumuz 6gretmen ve 6grencilerinin, ilgili birimlerin yararlanmas1nt saglamak amac, ile, KOtOphane ve DokOmantasyon Merkezinde, elektronik veri tabanlan 11 EylOI 1998 tarihinden itibaren kullarnlmaya ba$1anm,$tir. ilk baglant, deneme amar;:h olarak EBSCOhost Reference Center ile yap1lm1$t1r. iki ayhk bu deneme baglant,smda
1283 adet tarama yap1lm1$ ve bunun sonucunda 1331 sayfa tam metin makale okunmu$tur. Bununla birlikte CD-ROM Ozerinde bulunan ERIC ve MLA
veri tabanlan 1999 tarihinden itibaren kullantlmaya ba$1anm,$ ve bu iki veri
tabanmdan 35 ogretmen ve 265 6grenci yararlanm,$1,r. 1999-2000 doneminde ERIC ve MLA adh veri tabanlanrnn kullarnm, izlenmi$ ve kullan1lmad1klan ir;:in abonelikleri iptal edilmi$tir. Bunlarm yerine elektronik ortamda bulunan, EBSCO tarafmdan sunulan, okullar ir;:in hazirlanm,$ elektronik veri tabanlan paketine abone olunmu$tur. 1 EylOl 1999 - 30 Haziran 2000 tarihleri
arasinda bu veri tabanlanndan toplam 2190 tarama yap1lm1$, bunun sonucunda 23.695 sayfa (4526 makale) elektronik ortamda kullarnc,lar tarafindan
ahnm1$ttr. Aynca r;:e$itli zamanlarda 1 ay sOreli olarak 16 ayn veri tabant deneme amar;:h olarak kullarnc1lara sunulmu$tur.
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Web Sayfas, Kullamm,: Kas1m 1999'da kutuphane web sayfas1 haz1rlanarak kullarnma sunulmu§lur (http://library.tedankara.k12.tr). Kas1m 199930 Eylul 2000 tarihleri arasmda kutuphane web sayfas1 8500 ki§i tarafmdan ziyaret edilmi§lir. 2000 y1h yaz doneminde yap1lan c;:ah§malar sonucunda egitim ve ogretimi destekleyen ve odev konulan ile ilgili Turkc;:e ve
yabanc1 web sayfalanrnn adresleri toplanm1§ ve bunlar Dewey Onlu Sm1flama Sistemine gore haz1rlanm1§ ve kutuphane web sayfasmdan sunulmaya ba§lanm1§t1r. Kutuphane web sayfam1z ic;:erik ac;:1smdan her gec;:en
gun zenginlei;,meye devam etmekte ve elektronik ortamda bulunan bilgilere ulai;,mak ic;:in vazgec;:ilmez bir site olmay1 hedeflemektedir. Aynca kutuphaneyle ilgili her turlu bilgiye ula§ilabilecek, materyaller hakkmda bilgi
ahnabilecek ve bilgi istek formu ile istenilen bilgilerin saglanabilecegi
onemli bir web sayfas1d1r. Kutuphane Web sayfas1 ilgili kutuphaneci personel tarafmdan surekli olarak yenilenmektedir.
Kutuphaneleraras, Odun9 Verme ve Makale istekleri: Her bilgi kaynagmm
her kutuphanede bulunamayacag1 dui;,uncesinden hareketle kutuphanemiz ulkemizde bulunan diger kutuphanelerden okuyucu istekleri dogrultusunda materyal getirtmektedir. Bu amac;:la kutuphaneleraras1 odunc;:
verme protokolu ile 26 kitap 2000 y1l1 doneminde farkl1 kutuphanelerden
gelirtilerek isteyen kullan1c1lann hizmetine sunulmui;;tur. Aynca kullarnc1larm istekleri dogrultusunda 21 (525 sayfa) adet makale yurt d1i;,1ndan
elektronik olarak getirtilerek, bas1h formatta kullarnc1lann hizmetine sunulmui;;tur. Web sayfas1 uzerinde bulunan "Bilgi istek Formu" ile gelen 55
adet tarama istegi kutuphaneye iletilmi§ ve bunlar da elektronik veri
tabanlanndan taramalan yap1larak isteyen kullarnc1lara iletilmi§lir.
Guncel Duyuru Hizmeti: Bu hizmet Haziran 2000 y1hnda bai;,lat1lm1i;; ve
kutuphanelerin abone oldugu 126 derginin ic;:indekiler sayfalan fotokopi
c;:ekilerek ayhk olarak bolumlere dag1t1lmaya bai;,lanmi§lir. Bu amac;:la 650
sayfa fotokopi c;:ekilmii;,tir. Aynca kutuphanelere yeni gelen materyallerin
listeleri hem bas1h ortamda hem de kutuphane web sayfasmda ayl1k olarak kullarnc1lara duyrulmaktad1r.
Fotokopi Hizmeti: Arahk 1998'den itibaren kutuphanelerde fotokopi hizmeti de ucretsiz olarak verilmeye ba§lanm1§t1r. Bu hizmetle birlikte kullan1c1lar ihtiyac;: duyduklan bilgi kaynaklanrnn fotokopilerini kutuphane ic;:inde c;:ekmeye ba§lam1i;,lard1r.
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Tablo 1. Y1llara Gore TED Ankara Koleji Vakf1 Kuti.iphaneleri
Tarafindan Verilen Hizmetler

1996-

1997-

1998-

1999-

Hizmetler

19951996

1997

1998

1999

2000

Materyal Saglama
Kataloglama ve sm1flama
SOreli yaymlar
Odonc verme
CD-ROM ve Internet Kullamm,
Elektronik veri tabanlar1
Web sayfas1 kullamm1
KOtOphaneleraras1 OdO~ verme
Elektronik makale isteklerl
GOncel duvuru hizmeti
Fotokopi hizrneti
Oyuncak kullamm1
(ilkOgretim 1. Kademe kutuphanesi)
Seminer ve toplant1lara katllma
KOtuphane oryantasyonu
KOltOrel ve sanatsal etkinlikler
YOnlendirrne ve reterans hizrneti

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bina ve Ara<;lar
KOtOphanelerin cazip, renkli ve davetkar birer mekan olmalan i9in raflann bir
k1sm1 degi~tirilip yenilenmi~, ilave mobilyalar yapt1nlm1~. poster ve resimler
ile kOtOphane materyallerine yonlendirme yapan i~aretler konulmu~tur. ilkogretim 1. Kademe ogrencilerinin el becerileri ve zeka geli~imlerine yonelik, ilgilerini 9ekecek oyuncaklar almm1~t1r.
KOtOphaneler Or;: ayn binada hizmet vermektedir. ilkogretim 1. Kademe
KOtOphanesi okuma salonundan ayni anda 80, ilkogretim 2. Kademe KOtOphanesinden 50, Lise KOtOphanesinden de 54 ogrenci oturarak yararlanabilmektedir. Ara~t1rma KOtOphanesi ise Lise KOtOphanesinin i9inde bir bolOmde
hizmet vermektedir.
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ilkogretim 1. ve 2. Kademe ile Lise Kutuphanesinde ogretmen ve ogrencilerin Internet ve CD-ROM veri tabanlann1 kullanabilecekleri toplam 14 adet bilgisayar bulunmaktad1r. Aynca her kutuphanede kutuphane katalogunun taranabilecegi tarama terminalleri mevcuttur.
Butqe
TED Ankara Koleji Vakf1 Kutuphane ve Dokumantasyon Merkezi kutuphanele-

rin yurt ic;:i ve yurt d1$indan bilgi kaynaklan saglamak, sureli yay,nlara abone
olmak ve kutuphane hizmetleri vermek ve geli$tirmek ic;:in y1lda 50.000 dolar aynlmaktad1r. Bu rakam y1llara ve kutuphane ihtiyac;:lanna gore degi$mektedir.
Ku/lame, Egitimi

Kutuphanenin nas1I kullanilacag,ni 6grenmek ya da kutuphane olanaklanndan
Ost duzeyde yararlanabilmek ic;:in ogrencilere duzenli olarak kutuphane oryantasyon program1 duzenlenmektedir. Hizmetic;:i egitim seminerlerinde kutuphaneler ile ilgili sunumlar yap1lmaktad1r.
Gec;:en y1I ba$1ayan "Bilgi Okur Yazarhg1 Becerileri" (BOB) projesi de halen
devam etmektedir. 1999-2000 ogretim y1hnda, 6. s1niflardan bir sin1f sec;:ilmi$,
haftada bir saatten olu$an bir program uygulanm1$tir. <;ok ba$anl1 olan bu proje, 2000-2001 ogretim y1linda tum 6. s1n1flara yay1lm1$t1r. Kutuphaneciler tarafindan verilen dersler, 6gretmen, kutuphaneci ve egitimci i$birliginin de guzel
bir 6rnegidir.

Sonu~
Bilgi hizmetlerinde verimliligin art1nlmas1 ve kullanic1 gereksinimlerinin daha kolay ve h1zl1 saglanabilmesi dogrultusunda TED Ankara Koleji Vakf1 kutuphaneleri, fiziksel bir mekanla s1n1rh olmayan "elektronik kutuphaneler" durumuna gelerek, kullanic1lannm bilgiye olan gereksinimlerini kar$1lamada vazgec;:ilmez bir
unsur olmay1 amac;:lamaktad1r. Bu amacma ula$mak ic;:in her gec;:en gun hizmetlerine bir yenisini ilave etmeye ve okul kutuphaneleri ve kutuphaneciligi konusunda 6nculuk yapmaya devam edecektir.
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