
Kütüphane Müdürümüz Sayın Ali KILIÇARSLAN’ın “53. Kütüphane Haftası” Açılış 
Konuşmaları: 

 
 

Sayın Kaymakamım, 
Sayın Belediye Başkan Vekilim, 
Sayın Emniyet Müdürüm, 

 
Değerli daire amirleri, geleceğin nesillerini yetiştirecek olan kıymetli öğretmenlerimiz, 

geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz…Basınımızın 
güzide temsilcileri.. Her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli 
etkinliklerle sürdürülecek olan 53. Kütüphane Haftası açılış programına hoş geldiniz. 
 

53. Kütüphane Haftası vesilesiyle kutlama telgrafı gönderen Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Nabi AVCI’ya ve Akparti Tokat Milletvekili Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR’a teşekkür ediyorum. 

 
Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren “Halk Kütüphaneleri”; 

yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü 
bilgi gereksinimlerini ücretsiz karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır.  
 

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak, “Niksarlı Okusun Diye” kültürel etkinlikler ile 
Niksar’da yaşayan 7’den 70’e herkesin kitap okuma ve kütüphaneden yararlanma bilinçlerinin 
artmasını hedefliyoruz. Temennimiz üye sayımızın nicelik olarak artmasıdır. Üye sayımız arttıkça 
sürekli kütüphaneyi kullanan nitelikli okuyucumuzda artacaktır.  

 
Bir öğrenciye okuma alışkanlığı ilkokuldan itibaren kazandırılmaya başlanmalı ve ortaokul 

yıllarında halledilmiş olmalıdır. Liseli yılların sonuna doğru roman-hikaye kitaplarından kendini 
geliştirici, bilgilendirici kitaplar okumaya geçiş yapabilmelidir. Okul hayatı bittikten sonra bir kişi 
sadece roman-hikaye okuyorsa okuma işi yarım kalmış demektir. 
 

Niksar İlçe Halk Kütüphanesi olarak, binamız, imkanlarımız ve personelimiz yetersiz 
demeden nitelikli okuyucularımızın artması için çalışacağız. Okuyucuların kütüphaneye 
gelmesini beklemeden inşallah Belediye, STK’lar ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak 
kütüphaneye gelmesine vesile olmamız gerektiği bilinciyle hareket edeceğiz. Okuyucular için 
bir tabir kullanırım: Esnaf için müşteri nasıl bir velinimetse kütüphaneler için de okuyucu 
velinimettir. Velinimetimiz olan siz Niksarlıları okumaya, ödünç kitap almaya bekliyoruz. Niksar 
ölçeğinde okuma seferberliği başlatılmalı ve geleceğin Türkiye’sinde Niksarlıların da söz sahibi 
olması için hep beraber çabalamamız gerekmektedir. Niksar İlçe Halk Kütüphanesi olarak 
yaklaşık 25000 kitap ile sizleri kütüphanemize bekliyoruz. 

 
Sayın Kaymakamım, değerli misafirler. Yemek yemeden vücudumuz nasıl dinç olmaz ise 

okumadan da zihnimiz dinç olmaz. Her insan mutlaka okumalıdır. Bir insanın önceliği kitap 
olmayabilir ama ihtiyaçları arasına mutlaka kitap da yer almalıdır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözüyle aslında her şeyi özetlemiştir. Belki aramızda 
olanlardan Kütüphanenin yerini bilmeyen çok az kişi çıkar. Ama Niksar genelinde 
hemşerilerimizden bilmeyenler olabilir düşüncesiyle afiş bastırdık. Farkındalık oluşturabilmek 
için afişleri şehrimizin birçok noktasında duraklara, okullara, esnaflarımızın dükkanlarına ve 
dolmuşlara astık. Anlayışları ve destekleri için hepsine teşekkür ederiz.    

 
Eğitim ve öğretim ailede başlar, okulda devam eder, kütüphanede olgunlaşır diyoruz. 

Sacayağını bilirsiniz. 3 ayaktan birisi aile, birisi okul, birisi de kütüphanedir. Bunlardan birisi 



eksik oldu mu eğitim, öğretim sekteye uğrar. Bu ayakları ayrı değerlendirdiğimizde kütüphane 
en zayıf halka gibi görünmektedir ve insanlar bu mekanları pek tercih etmemektedirler. 
Sacayağının birincisi olan ailede, anne-baba vefat ettiği zaman bu ayak görevini tamamlamış 
olmaktadır. İkincisi olan okul ise, öğrenci okuldan mezun olduktan sonra görevini tamamlamış 
olmaktadır. Fakat üçüncüsü olan Kütüphane ise, insan yaşadığı sürece vardır ve görevini devam 
ettirmektedir. Bu nedenledir ki Kütüphaneler göz ardı edilmemesi gereken mekanlardır.  
 

Sayın Kaymakamım, değerli misafirler. Tarihi başkent olan Niksar’da kütüphanemiz tarihi 
bir binada hizmet vermektedir. Her tarafı tarih kokan bu şehre tarihe geçecek bir kütüphane 
gerekmektedir. Bütün planlarımızı buna göre yapmak ve uygulamak istiyoruz. Bunun için 
sizlerin desteğine ihtiyacımız vardır. Bu isteğimizi en güzel “Bir elin nesi var iki elin sesi var” 
atasözü açıklamaktadır. İmkanlarımız yetersiz diye kabuğumuza çekilmek istemiyoruz. 
Sorununun değil çözümün parçası olmak istiyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz. Bu azmimize 
sizler de destek vererek yardımcı olabilirsiniz. Ben kelimesini kullanmak tembelliğe iter, biz 
kelimesini kullanmak ise motive eder. Bu nedenle hep biz diyoruz ve demek istiyoruz. 
 

Derdimiz, nitelikli okuyucunun artması… 
Derdimiz,  geleceğimizi emanet edecek nesillerin daha bilgili, kültürlü, üreten olması… 
Derdimiz, Niksarlıların daha çok okuması ve biraz önce söylediğim gibi geleceğin 
Türkiyesinde söz sahibi olması… 
Bilgi güçtür. Bilgi için kitap, kitap için kütüphane diyoruz. 

 
Sözlerime son vermeden önce, 53. Kütüphane Haftası kutlamalarına en başından beri 

desteklerini sunan Sayın Kaymakamımıza; su-meyve suyu, ödül, çanta basımı, pankart basımı 
ile Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu Gösterisi giderlerini karşılayan ve her zaman yanımızda 
olacaklarını her defasında yineleyen Niksar Belediye Başkanlığımıza; pasta ikramını yapacak 
olan Uzay Pastanesi sahibi Sayın Tahsin ÇAMKERTEN’e (kendisi burada yoklar ama sizlere 
selamlarını iletmemizi istedi); kütüphane tanıtımı için afiş ve ayraçların basımını gerçekleştiren 
ama isminin gizli kalmasını isteyen değerli abimiz ile haftamız kutlamalarında emeği geçen-
geçecek olan herkese teşekkürü bir borç bilirim. 
 

53. Kütüphane Haftası açılış programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür 
ediyorum. Daima iyi okumalar dileklerimle. 
 
 
  Not:2016 yılı sonu itibariyle Kütüphanemize ait istatistiki veriler: 
 

Kitap sayısı 22627 

Kullanıcı sayısı 13524 

Üye sayısı 2262 

Ödünç verilen materyal sayısı 11012 

 


