
Röportaj ve Fotoğraflar: Zeynep Yiğit

Özel koleksiyonu ve hizmet kalitesiyle 
dünyanın sayılı parlamento kütüphaneleri 
arasında yer alan TBMM Kütüphanesi, 
yasama faaliyetleri sırasında başvurulan 
en önemli bilgi kaynağı olma özelliği 
taşıyor. TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığı, nitelikli 
personeliyle en doğru bilgiye en kısa 
zamanda ulaşılmasını sağlıyor. 

“Meclisimizin hemen bilcümle mesaisi ilmî ve fennî tetkikata muhtaç oldu-
ğundan ve azayi muhteremenin hususî kitapları bu ihtiyacı katiyen temine 

kâfi olamadığından Meclis namına kütüphane tesis edilmek üzere dört bin liranın 
Meclis tahsisatından sarfına karar verilmesini teklif eylerim…”

Aydın Mebusu Dr. Mazhar Bey (Mazhar Germen) bu önergeyi verdiğinde tarih 
25 Eylül 1920’dir. Henüz beşinci ayındaki Meclis, bir kütüphane teşkili lazımgel-
diği düşüncesine katılır ve Dr. Mazhar Bey’in önergesi 28 Eylül 1920’de kabul 

edilir. Beş zattan teşekkül edecek bir 
Kütüphane Komisyonu kurulmasıyla 
bugünkü TBMM Kütüphanesi ’nin 
temelleri atılır. Meclis’in ilk hizmet-
leri arasında kütüphanenin yer alması, 
ulusal kurtuluşa giden yolun kilometre 
taşlarının bilgiyle de döşeneceğinin bir 
işareti gibidir. 

1920’ lerde mütevazı imkanlarla 
kurulan TBMM Kütüphanesi, bugün 
dünyanın sayılı parlamento kütüpha-
neleri arasında yer alıyor. TBMM Kü-
tüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlı-
ğı, yasama faaliyetleri sırasında ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgeleri sağlayarak 
önemli bir görevi yerine getiriyor. 
Meclis’le yaşıt TBMM Kütüphanesi’ni 
ve Osmanlı’dan günümüze yasama 
hafızasının titizlikle muhafaza edil-
diği Arşiv birimini TBMM Kütüphane 
ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet 
Toprak ile konuştuk. İlk olarak TBMM 
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Kütüphanesi’nin özelliklerini sordu-
ğumuz Toprak, “TBMM Kütüphanesi, 
dünyadaki parlamento kütüphanele-
rinin genel yapısını yansıtıyor. Mil-
letvekillerinin yasama faaliyetlerinde 
ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri 
sağladığımız için kütüphane kolek-
siyonunda daha çok hukuk, siyaset 
bilimi, ekonomi ve sosyal bilimler 
a lanlarındaki yayınlar yer a lıyor” 
diyor. TBMM Kütüphanesi’nde kitap, 
ciltli dergi ve gazete olmak üzere 360 
bin civarında yayın olduğunu ifade 
eden Toprak, “Bu sayı her geçen gün 
artıyor. Koleksiyonda 5 bin 67 Os-
manlıca yayın bulunuyor. Yazma eser 
ise 74 adet” diye konuşuyor. Mehmet 
Toprak, kütüphane koleksiyonunun 
nasıl oluşturulduğu konusunda ise 
şu bilgileri aktarıyor: “Türkiye’de 
altı derleme kütüphanesi bulunuyor. 
Bunlardan biri TBMM Kütüphanesi. 
Diğerleri ise Millî Kütüphane, Ankara 
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve İzmir 
İl Halk Kütüphanesi. 1934 yılında çı-
kan ve hâlâ yürürlükte olan Derleme 
Yasası’na göre, Türkiye’de çıkan bütün 
yayınlar bu altı kütüphaneye gönderil-
mek zorunda. Bu uygulamada TBMM 
Kütüphanesi açısından bir farklılık 
söz konusu. Diğer 5 kütüphane gön-
derilen tüm yayınları koleksiyonuna 
almak mecburiyetindeyken, TBMM 
Kütüphanesi kendi mevzuatı çerçe-
vesinde bir seçim yapıyor. Bildiğiniz 
gibi ülkemizde birçok türde yayın var. 
Soru bankalarından çocuk kitaplarına 
kadar çok sayıda yayın bu yasa çerçe-
vesinde kütüphanemize gönderiliyor. 
Bu yayınlar bir komisyon tarafından 
değerlendirilerek daha çok siyaset 
ve hukuk alanlarına dönük olanlar 
koleksiyona a l ınıyor, diğerleri ise 
halk kütüphanelerine verilmek üzere 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gön-
deriliyor. Dolayısıyla Derleme Yasası, 
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koleksiyonumuzun birinci beslenme kaynağıdır. İkincisini 
ise bağışlar oluşturuyor. Çeşitli yayın bağışları yine bir 
komisyon tarafından değerlendirilerek seçiliyor. Üçüncü 
olarak da satın alma yoluna başvuruluyor. Bir milletvekili-
nin yasama konusunda ihtiyaç duyduğu herhangi bir yayın 
koleksiyonda yoksa satın alma yoluyla temin ediliyor.” 

İnternet üzerinden kolay ulaşım
TBMM Kütüphanesi’ndeki tüm yayınlar internet üzerin-
den görülebiliyor. Mehmet Toprak, yayınların iç ve dış ka-
pakları ile önsöz bölümlerine internetten ulaşılabildiğini 
belirterek, “Bir kitabın ismi içeriğini tam olarak yansıtma-
yabiliyor. Araştırmacı, kitap ismiyle tarama yaptığında her 
zaman istediği sonuca ulaşamayabiliyor. İç ve dış kapaklar 
ile önsözü birlikte inceleyen bir araştırmacı ise ‘Tamam, 
aradığım yayın bu’ diyerek kitabı depodan talep edebili-
yor” diye konuşuyor. TBMM Kütüphanesi’nin bir başka 

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet Toprak 

“Tutanak 
Doküman- 
tasyon Veri 
Tabanı’nı internet 
üzerinden 
kullanıcılara açtık. 
1908’den, yani 
Meclis-i Mebusan 
ve Meclis-i Ayan 
döneminden 
bugüne kadar 
tüm Genel Kurul 
tutanakları 
internetten 
görülebiliyor.”

69Meclis Çalışanları

Mart 2014



farklılığının ise gazete, dergi ve tutanak dokümantasyon veri tabanları 
olduğunu ifade eden Toprak şunları söylüyor: “Geçtiğimiz yıllarda Tuta-
nak Dokümantasyon Veri Tabanı’nı internet üzerinden kullanıcılara açtık. 
1908’den, yani Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan döneminden bugüne 
kadar tüm Genel Kurul tutanakları internetten görülebiliyor. Bu hizmet 
özellikle Meclis dışındaki araştırmacılara büyük kolaylık sağladı. Çünkü 
tutanakları incelemek üzere çok sayıda araştırmacı buraya gelmek zorunda 
kalıyordu. Şimdi bir araştırmacı dünyanın neresinde olursa olsun internete 
girerek tutanaklara ulaşabiliyor. Gazete Dokümantasyon Veri Tabanı için 
40’a yakın ulusal gazete  günlük olarak takip ediliyor. Siyasi, ekonomik, 
sosyal ve hukuki alanlarda çıkan yazılar, ilgili haberler indeksleniyor. Bu, 
anahtar kelime indekslemesi olduğu gibi konu başlıkları da içeriyor. Diye-
lim ki Mavi Marmara başlıklı bir makale yayımlandı. Bu makaleyi isminin 
yanı sıra içeriğine dönük olarak Türkiye-İsrail ilişkileri başlığı altında da 
indeksliyoruz. Bu sayede bir araştırmacı iki ülkenin ilişkileri hakkında 
gazetelerde neler çıktığını incelemek istediğinde Mavi Marmara başlıklı 
makaleye ulaşabiliyor. Dergi Dokümantasyon Veri Tabanı’nda da benzer 
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1915-1918 yılları arasında Sibirya Krasnoyorsk tutsaklar kampındaki Osmanlı 
esirler tarafından çıkarılan Vaveyla isimli dergi, TBMM Kütüphanesi’ndeki 
yazma eserler arasında yer alıyor.

Kütüphane Bölümü

Yayın sayısı (kitap, dergi, gazete): 362 bin cilt 
e-kitap (elektronik kitap) sayısı: 4 bin 10 cilt
e-okuyucu (internet üzerinden bilgi talep eden okuyucu) sayısı: 55 bin 319
Ödünç verilen kitap sayısı: 13 bin 218 cilt
Ödünç kitap alan okuyucu sayısı (milletvekili ve personel): 5 bin

2013 yılı rakamlarıyla TBMM Kütüphanesi 

70

Mart 2014



bir indeksleme yapıyoruz. Bir başka 
önemli hizmetimiz ise mikrof i lm 
bölümü. Bu bölümde Osmanlıca gaze-
teler de dahil birçok ulusal gazetenin 
mikrofilm nüshası var.”  

TBMM Kütüphanesi’ne gittiğinizde 
veya telefon ve elektronik posta yo-
luyla ulaştığınızda öncelikle Referans 
(Kullanıcı Hizmetleri) bölümü size 
yardımcı oluyor. Bu bölümde görevli 
personel, kütüphane ve koleksiyonda 
yer alan bilgi kaynaklarına ulaşılması 
ve bunların kullanımı konusunda 
rehberlik ediyor. “Referans bölümünü 
kütüphanemizin vitrini olarak tanım-
layabiliriz. Kullanıcılar doğrudan bu 
bölümdeki personelimizle iletişime ge-
çerek aradıkları bilgi, belge ve yayınla-
ra ulaşabiliyor” diyen Mehmet Toprak, 
TBMM Kütüphanesi’nden kimlerin 
yararlanabildiği sorusuna ise şu yanıtı 
veriyor: “TBMM Kütüphanesi’nin te-
mel amacı, milletvekillerinin yasama, 
denetim ve temsil görevlerini yerine 
getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge 
ve bilgi kaynaklarının sağlanmasıdır. 
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Dolayısıyla öncelikle milletvekillerine ve TBMM personeline 
hizmet vermekle yükümlüyüz. Kütüphanemiz Meclis dışın-
dan kullanıcılara da açık, ancak TBMM kampüsü içerisinde 
yer aldığı için kütüphaneyi kullanmak isteyenlerin öncelikle 
Meclis’e girebilmeleri gerekiyor. Bildiğiniz gibi bunun için 
de bazı prosedürler söz konusu. Bir araştırmacı aradığı bilgi 
veya belgeye sadece TBMM Kütüphanesi’nden ulaşabilecekse 
bunu yazılı olarak bildiriyor ve biz ilgili birimlerle temasa 
geçerek kendisine bir giriş kartı çıkartıyoruz. Bu giriş kartı 
ile 30 gün süreyle kütüphanedeki kaynaklar kullanılabili-
yor. Eğer süre yetmezse 30 gün daha uzatılıyor. Dış araş-
tırmacılar ödünç kitap alamıyor, ancak istediği bilgi-belge 
elektronik ortamda varsa ücreti mukabilinde bir kopyası 
verilebiliyor. Ayrıca kitapların sınırlı sayıda sayfasının fo-
tokopisi de alınabiliyor.”

“İşimiz sabır ve sevgi gerektiriyor”
Mehmet Toprak, kütüphane koleksiyonunda hizmete sunul-
mayan hiçbir belge olmadığını belirterek, “Şeffaflık genel 
kaidemiz. İstiklal Mahkemeleri dosyalarında olduğu gibi 
üzerinde mevzuattan kaynaklanan bir gizliliğin bulunduğu 
belgeler dışında koleksiyonumuzun tümünü kullanıcılara 
açıyoruz. İstiklal Mahkemeleri dosyalarıyla ilgili şu anda 
bir çalışma yürütüyoruz. Analitik tasnif yaparak belgeleri 
dijitalleştiriyoruz. Yani arşivcilik anlamında altyapısını ha-

“Şeffaflık 
genel 
kaidemiz. 
İstiklal 
Mahkemeleri 
dosyalarında 
olduğu gibi 
üzerinde 
mevzuattan 
kaynaklanan 
bir gizliliğin 
bulunduğu 
belgeler dışında 
koleksiyonumuzun 
tümünü 
kullanıcılara 
açıyoruz.”
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zırlıyoruz. İleride İstiklal Mahkemeleri dosyalarının açılması gündeme gelirse biz 
bunun için gerekli hazırlıkları yapmış olacağız. Arşivdeki diğer belgelerle ilgili de 
zaman zaman benzer bir çalışma gerçekleştiriyoruz” diye konuşuyor. 

Mehmet Toprak, TBMM Kütüphanesi’nin dünyadaki parlamento kütüphane-
leri arasındaki yerini sorduğumuzda, “Uluslararası Kütüphaneler Birliği (IFLA) 
üyesiyiz. IFLA’nın yıllık toplantılarına katıldığımızda gerek koleksiyon yapımız 
gerekse hizmet kalitemiz itibarıyla birçok parlamento kütüphanesinden çok daha 
iyi olduğumuzu görüyoruz. Bugün ulaştığımız noktayı daha da ileriye taşıya-
bilmeyi hedefliyoruz” yanıtını veriyor. Toprak, milletvekillerinin hem kendileri 
gelerek hem de danışmanları aracılığıyla kütüphaneden sıkça yararlandığını ifade 
ederek, “Zaman zaman çok özel araştırmalar yapan, adeta kütüphaneye kapanan 
milletvekillerimiz oluyor” diyor. 

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmet-
leri Başkanlığı’nda 88 personel görev 
yapıyor. Mehmet Toprak, “Kütüphane-
cilik ve arşiv hizmetleri bir sabır işidir. 
Bu meslekleri yaparken bütün dünyanız 
kitap, gazete, dergi gibi bilgi kaynakları 
ve arşiv belgeleridir. Eğer sabırlıysanız 
ve işinizi seviyorsanız başarılı olursu-
nuz. Personelimiz işini benimseyerek ve 
severek yapıyor” diye konuşuyor.

Kütüphaneden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz, 1983 
yılından beri Meclis’te görev yaptı-
ğını belirterek, “Bizim mesleğimizde 
TBMM Kütüphanesi’nin yeri başkadır. 
Yüce Meclis çatısı altında çalışmak bir 
ayrıcalıktır” diyor. Yasama faaliyetleri 
sırasında ihtiyaç duyulan bilgi ve bel-
geleri çok kısa bir süre içinde karşıla-
yabilecek hizmetleri sunduklarını ifade 
eden Yılmaz, “Türkiye’de otomasyon 
sistemlerini kullanan ilk kütüphaneyiz. 
Gazete, dergi ve tutanak dokümantas-
yon sistemleri, kendi tarafımızdan ta-
sarlanmış ve Bilgi İşlem’deki yazılımcı 
arkadaşlarımız tarafından veri tabanına 
dönüştürülmüştür” diye konuşuyor. 

Arşiv (Çeviri) Bölümü
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Genel Evrak ve Arşivden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulhekim Koçin şu bilgileri 
aktarıyor: “TBMM Arşivi 26 Nisan 1920’de kuruldu. 1927’den sonra görevini Evrak Müdür-
lüğü olarak devam ettirdi. 1950’de ismi Zat ve Kayıt İşleri Müdürlüğü, 1983’te Genel Evrak 
ve Arşiv Müdürlüğü olarak değiştirildi. 18 Aralık 2011 tarihinden itibaren de Kütüphane 
ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı adı altında hizmet veriyor. Genel evrak bölümünde TBMM 
Başkanlığı’na ve TBMM İdari Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne hitaben gelen veya bu makam-
lardan dışarıya gönderilen evraklar kabul ve kayıt ediliyor, ilgili yerlere gönderiliyor. Çeviri 
hizmetleri bölümünde İstiklal Mahkemeleri, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan evrakı gibi 
harf devriminden önceki Osmanlıca evrakın çeviri ve tasnifi yapılıyor. Arşiv bölümümüz ise 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan evrakı dahil olmak üzere TBMM’de üretilen ve arşivi ilgi-
lendiren bilgi ve belgenin yönetimini sağlamak, saklamak, tasnifini yapmak ve kullanıcıya 
sunmakla görevli. TBMM’nin birinci döneminden 24. döneminin başına kadar oluşmuş 
olan yasama, denetim ve yönetsel belgelerin sayfa toplamının yaklaşık 25 milyon civarında 
olduğu tahmin ediliyor.”

Yaklaşık 25 milyon sayfa belge özenle korunuyor

Faruk Nafiz Ertürk ve Ziya Kutluoğ-
lu, kütüphanenin Okuyucu Hizmetleri 
Bölümü’nde görev yapıyor. 30 yıldır 
TBMM Kütüphanesi’nde çalıştığını 
belirten Faruk Nafiz Ertürk, “Oku-
yucu Hizmetleri Bölümü’nde, kütüp-
hanemize bizzat gelen, telefon veya 
elektronik posta yoluyla bize ulaşan 
kullanıcıların taleplerini karşılıyoruz. 
Kaynaklara ulaşma ve onların kulla-
nımı konusunda okuyucuya rehberlik 
ediyoruz. 30 yıldır mesleğimi severek 
yapıyorum” diyor. Ziya Kutluoğlu ise 
7 yıldır Meclis’te görev yaptığını ifade 
ederek şunları söylüyor: “Kütüphane-
cilik dinamik bir meslek. Sürekli ken-
dimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hem 
mesleki bilgilerimize hakim olmak 
hem de dünya ve ülke gündemindeki 
gelişmeleri yakından takip etmek 
zorundayız. Bilgi çağında kütüphane 
hizmetleri çok daha önemli hale gel-
di. Çünkü çok fazla bilgi üretiliyor, 
ama insanlar bu bilgi yığını arasında 
aradıklarını bulmakta zorlanıyor. Bu 
noktada kütüphaneler ve kütüphane-
ciler kullanıcılara yol gösteriyor.”   

Genel Evrak Bölümü
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