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25.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Üniversite Kütüphanelerine Eleştirel Bakış” konulu 
konferansın metnidir.  

Konuşmacılar:  

Prof. Dr. Hasan Ünal (Moderatör) (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı)  

Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı) 

“Bir Kamusal Mekân Olarak Üniversite Kütüphanesinin Dönüşümü” 

Nilüfer Ünal (Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Müdürü) 

“Kuruluşundan Günümüze Atılım Üniversitesi Kütüphanesi” 

Fatih Köroğlu (Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Eğitim Teknolojileri 
Uzmanı)   

“Uzaktan Eğitim’de Kütüphanenin Rolü” 

 Yrd. Doç. Dr. Gökşen Aras (Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yrd.)  

“Kütüphane ve Okuma Alışkanlığı“ 

Hasan Furkan Kalkan (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
Öğrencisi)   

“Kütüphane’nin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Rolü” 

  

Gülden Aydın Pınarcı: Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcım, Değerli Öğretim 
Elemanları, Değerli Konuşmacılar ve Sevgili Öğrenciler 51. Kütüphane Haftası 
kapsamında Üniversitemiz Kadriye Zaim Kütüphanesi tarafından organize edilen 
“Kadriye Zaim Kütüphanesi Akademik Etkinlik Günleri”ne hepiniz hoş geldiniz. 
Etkinliğimizin ilk günü olan bugün saygıdeğer hocalarımız ve sevgili öğrencilerimiz 
“Üniversite Kütüphanelerine Eleştirel Bakış” konulu bir panel gerçekleştirecek.  

Etkinliğimizin ikinci günü olan yarın ise “Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim” 
konuşulacak. Panele başlamadan önce açılışı yapmak üzere Kadriye Zaim 
Kütüphanesi Müdürü Sayın Uzman Nilüfer Ünal’ı kürsüye arz ediyorum.  

 

Nilüfer Ünal: Ben önce gelen, sunum yapacak olan tüm kütüphaneci dostlarımıza, 
öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu meslek nerden nereye geldi, ben bayağı 
eskiyim. Çok yıllar önce, ailem, büyüklerim Malatya’daydı. Babaannemdeydik, gururla 



komşuya “Benim torunum üniversitede okuyor” dedi. Komşu da “Ne okuyor?” dedi. 
Babannem döndü bana “Ne okuyorsun sen?” dedi. “Kütüphanecilik bölümünde 
okuyorum” dedim. Komşu “Ne demek o?” dedi. Babannem düşündü düşündü 
“Postacı” dedi, komşu da “Postacılığın üniversitesi mi olur?” dedi. Babaannem de 
“Oluyor.” dedi. Nereden nereye geldi, belki postacı iyi bir tanımdı; çünkü biz hala 
iletişim kuruyoruz, dostlarla bilgiyi yaymaya çalışıyoruz, bilgiyi artırmaya çalışıyoruz. 
Bugün de kütüphaneleri konuşacağız. Ben değerli öğrencilerimize de çok teşekkür 
ediyorum; çünkü öğrenci merkezli bir kütüphane olmak istiyoruz. Onların eleştirilerini, 
beğendiklerini, beğenmedikleri tarafları da konuşalım istiyoruz, önce kendimizi size 
tanıtacağız. Geldiğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.  

Gülden Aydın Pınarcı: Bugün burada bizlerle çok önemli bilgiler paylaşacak olan 
saygıdeğer hocalarımızı izninize takdim etmek istiyorum. Panelimizin modarotörü 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan Ünal. 
Konuşmacılarımız Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımıcısı Sayın Doç. 
Dr. Savaş Zafer Şahin, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Müdürü Sayın 
Uzman Nilüfer Ünal, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Eğitim Teknolojileri Uzmanı 
Sayın Fatih Köroğlu, Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Sayın Doç Dr. Gökşen Aras, Atılım Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sayın Hasan 
Furkan Kalkan. İzninizle konuşmacılarımızı yerlerine arz ediyorum.  

Prof. Dr. Hasan Ünal: Değerli misafirler bugün ki panelimizde sizlerle birlikteyiz. 
Sayın Nilüfer Hanım’ın da izah ettiği gibi bu Kütüphane Haftası’yla ilgili etkinlikler 
çerçevesinde ilk panel oluyor. Kütüphanemizin yapıldığı ve faaliyete geçtiği tarihten 
beri kütüphaneciliğe karşı büyük bir sevgi ve aşk duyuyorum. Herhangi bir 
üniversitede kütüphane olarak yapılan ender binalardan biri. Genellikle kütüphaneler 
vakıf üniversitelerinde şöyle olur:  Bir bina yapılmıştır, kütüphaneye ihtiyaç vardır, 
onun bir bölümünü kütüphane olarak kullanılır. Belki burada da öyleydi başlangıçta.  
Hiçbir zaman kütüphaneye ait kendi başına bir bina yapılmaz. Burada çok güzel oldu 
kütüphane olarak tasarlanan bir bina düşünüldü, tamamlandı ve bütün kitapları 
malzemeleri buraya taşıdıktan sonra kütüphanemiz gerçekten üniversiteye çok büyük 
bir değer kattı diye düşünüyorum.  

Üniversitemize davet ettiğimiz yerli yabancı pek çok misafiri kütüphanede 
gezdirdiğimiz zaman aynı intiba alıyoruz. Mesela buraya davet ettiğimiz büyükelçilere 
önce kütüphanede küçük bir tur atacağız sonra konferansa geçeceğiz dediğimde en 
az üç tanesi binaya yaklaşırken “Bu bina sadece kütüphane mi?” dediler. “Evet, 
girince göreceksiniz” dedim. “Kütüphane olarak mı dizayn edildi?” diye soruyorlar ve 
hayretler içerisinde kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı 
biri Kazakistan büyükelçisi öbürü İngiltere büyükelçisiydi, farklı ülkelerin mensupları 
ve temsilcileri kütüphaneyi gördüklerinde gerek dışarıdan bakıldığında gerek içeriden 
bakıldığında çok etkilendiler. Benim en büyük sıkıntım idari görev, nasıl kurtalabilirim 
bilmiyorum ondan sonra Nilüfer Hanım’dan rica edeceğim ofisi oraya taşıyayım diye. 
Hakikaten ne zaman gitsem çok mutlu bir şekilde ayrıldığım üniversitenin bir parçası. 



Burada bir panel yönetmekten çok mutlu olacağım. Sıradaki konuşmacımız Zafer 
Hoca olacak, bize “Kamusal Mekân Olarak Üniversite Kütüphanesinin Dönüşümünü” 
anlatacak.  

Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin: Değerli misafirler, değerli öğrenciler hepiniz hoş 
geldiniz. Aslında buraya zor yetişeceğim diye düşündüm; çünkü sabahtan beri 
Kütüphanecilik Haftası’yla ilgili etkinlikler bütün günümü kapladı. Sabah 21 tane top 
atışıyla uyandım, sordum Kütüphanecilik Haftası’yla ilgili atıyorlarmış. Sosyal 
medyaya baktım, başbakan yardımcısıyla belediye başkanı birbirine girmiş, 
başbakan yardımcısı her yeri kütüphane yaptın yeter bu kadar kütüphane gerekli 
miydi diye söylenmiş. Başkan da zaten kütüphaneleri hep siz kullanıyorsunuz o 
yüzden kızmayın bize demiş.  Sonra yolda gelirken belediyenin elemanları 
durdurdular, hediye kitap verdiler, sonra baktım her zaman kullandığım yolu 
kapatmışlar kütüphane yapıyorlarmış. Tabi bu kadar şeyden sonra dedim ki tamam 
bugün Kütüphaneler Haftası’dır. Tabi şaka bir tarafa böyle şeyler olmuyor, keşke 
olabilse.  
 
Arkadaşlarımız yanıma geldiğinden beri kütüphanelerle olan ilişkimi düşünüyorum. 
İlkokulda kollar seçilir biliyorsunuz, sınıf başkanı seçilir ben kütüphane kolu seçildim 
ama sınıfta kütüphanemiz yoktu; çünkü başkan olamayanları da onura etmek için 
kütüphane kolu, kitaplık kolu gibi bişeyler olurdu. Ben kütüphane kolu olurdum, ilk 
ilişkim böyle başladı. ODTÜ mezunuyum ben, ODTÜ’nün de malum çok büyük 
kütüphanesi vardır, kütüphaneye sık sık giderdim, alışkanlık edinmiştim kendi 
alanımla ilgili kitapların bulunduğu yeri düzenli aralıklarla ziyaret ederdim. O arada 
hep şu dikkatimi çekerdi. Kütüphane masasında oturan elemanların suratı sirke satar 
hala da öyledir. Bir kitap almaya gidersin sanki borç istiyormuşsun gibi davranır. Bu 
her yerde mi böyledir diye dikkatimi çekmişti. Sonra yüksek lisans için İngiltere’ye 
gittiğimde şunu gördüm; zaten gurbettesiniz, ailenizden uzaktasınız o kadar şeker 
kütüphane memurları vardı ki, ev arkadaşım bazen sarılıp anne diyesim geliyor 
diyordu. Sonra Atılım’a başlayınca baktım ki bu sirke satma mevzu burada geçerli 
değil; çünkü burada Nilüfer Hanım gibi nazik, güler yüzlü ve çok güzide elemanları 
var. Bunları niye anlatıyorum kütüphane mezvusu az olmasına rağmen niye 
hayatımızda bu kadar önemli yer kaplıyor. Benim bir şehir plancısı ve kamu yönetimi 
hocası olarak benim bulduğum yanıt şu: Kütüphaneler kamusal mekândı, yani bu 
kütüphane ne benim ne Nilüfer Hanım’ın ne buradaki bir hocanın ne de üniversite 
yönetimin. Tabi ki tapu kaydında bir sahibi var ama buranın kütüphane olabilmesi için 
buradaki insanlar lazım. Bu insanlar bir ortak hafıza mekânı olarak burayı 
benimsemeye başladıkları zaman burası anlam kazanıyor. Anılarımızda yer almaya 
başlıyor, hayatımızın sonraki kısımlarında hatırladığımız mekânlar haline geliyor. 
Dolayısıyla ben de konuşmama bu kamusal mekân olma niteliğini konu olarak 
seçmeye karar verdim.  
 
Şunun da farkındayım kamusal mekân Türkiye’de sıkıntılı bir konudur, herkesin 
başını alıp girdiği, elini kolunu sallayarak içinde bulunduğu bir yer istemeyiz. Biraz 



kontrol olsun, denetim olsun istenir ama işin realitesine baktığınızda üniversite bir 
kent bir kütüphane ne kadar kamusal olabilirse o kadar başarılı bir alan haline gelir, 
gelecektir, tarih bize bunu gösteriyor.  
Sunumumda kısaca bu kamusal nitelik, tarih boyunca nasıl değişti buna ilişkin bir 
dönemleme yapmaya çalışacağım ve dünyadaki önemli köşe taşı oluşturmuş 
kütüphane binalarından örnekler vermeye çalışacağım. Sonunda da hepimizin 
düşünmesi için bir iki soru ortaya atarak bitireceğim.  
 
Şöyle bir tablo oluşturdum ve üniversite kütüphanelerini kamusal niteliğini dikkate 
aldığımı da aslında temelde 4 tane dönemleme yapabileceğimiz kanaatindeyim. Son 
dönemlerin yaklaşımlardan bir tanesi üniversiteleri kuşaklara ayırmak; 1. kuşak 
üniversiteler denilen üniversiteler aslında daha çok Ortaçağ Avrupası’nda kiliselerin 
üniversiteye dönüşmesi şeklinde özetleyebileceğimiz bir dönüşüm süreciyle ortaya 
çıktılar. Birinci Dünya Savaşı’na kadar da ağırlıklı olarak aslında bütün dünyada 
üniversite denilince aklınıza gelen şeyler bunlardı. Usta - çırak eğitimi daha çok söz 
konusuydu. Siz üniversite dediğiniz kuruma gidip birinin eteğinden tutup, o insanın 
size öğrettikleriyle eğitim alırdınız. Bu döneme baktığımızda kütüphane dediğimiz şey 
o kurumlarda herkesin erişebildiği mekânlar değildi, seçkin ve ayrıcalıklı bir zümrenin 
erişebildiği, erişime sınırlı, çok az kitaba sahip ve etkileşim düzeyi düşük bir nevi o 
dönemde sırça köşkler olarak kütüphaneler mevcuttu. Daha sonra Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında ikinci kuşak üniversite dediğimiz kavramla karşılaşıyoruz ve 
1980’lere kadar üniversite dediğimiz yapı, aslında özel İngiltere’deki politeknik 
okullarının da katkısıyla ağırlıklı olarak meslek edindiren toplumdaki iş bölümüne 
gerekli olan, işgücünü yetiştiren kurumlar olarak algılanmaya ve dönüşmeye başladı.  
 
Tabi bu kurumların kütüphanelerine baktığımızda da sadece o üniversite 
mensuplarının erişebildiği ağırlıklı olarak mesleki yayınların yer aldığı kitap sayısı 
artmış; çünkü artık matbaa var ve üniversite içerisinde bir sığınak noktası olarak 
binalar ve kurumlar olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. Burada ilginç iki örneği 
hatırlatmak isterim: Akıl oyunları diye bir film vardı hatırlar mısınız, bir matematikçi 
vaktinin çok büyük bir kısmını üniversite kütüphanesinde geçiriyordu ve üniversite 
kütüphanesini camına bütün teorilerini karalıyordu. Bizden bir örnek de Orhan 
Pamuk. Orhan Pamuk, çok bilinmez ama özellikle “Benim Adım Kırmızı” kitabını 
yazarken Amerika’daki bir üniversite kütüphanesine kapandığını ve bir kitap 
yazmadan önce de çoğunlukla kütüphanelere kapanmayı tercih ettiğini söylemişti. 
Buradan anlıyoruz ki böylesi üniversiteler için üniversiteyi bir nevi düşünür insanlar 
için kafası çalışan entelektüeller için sığınak niteliği taşıyor. 1980’ler sonrasında 
dünyada büyük dönüşümler yaşandı. Üniversiteler de değişti ve üçüncü kuşak 
üniversite dediğimiz kavram ortaya çıktı.  Burada artık üniversitelerin toplumsal ve 
ekonomik değer üreten kurumlar olarak gündeme geldiklerini görüyoruz.  
 
Araştırmacıları ve içinde bulunduğu gerçek yayınlarla sanal yayınların bir arada 
yönetmeye çalışan daha çok yaşam mekânı haline gelen bir kütüphaneyle karşı 
karşıyayız. İçinde bulunduğumuz kütüphaneyi ile böyle bir sınıflandırma içerisine 



sokarsak yanlış yapmış olmayız. Bununla birlikte bir son döneme girdik dördüncü 
kuşak üniversiteler diyebileceğimiz 2000’lerin sonlarından itibaren gelecekte de 
devam edeceğini ön gördüğüm bilgi ve içerik üretim ve dağıtım merkezi olarak 
üniversite kavramını tartışmaya başladık. Sadece bilgiyi yöneten değil bunu içerik 
olarak üreten ve dağıtan bir şeylerden bahsediyoruz. Burada bilginin kullanımı ve 
erişimi konusuna kılavuzluk yapan, artık sadece yayınları değil görsel işitsel tüm 
verilerin iletişimini sağlayan simgesel yapı oarak anlamaya başladık. Burada da 
biliyorsunuz bizim çok güzel bir medya merkezimiz var. Bu dönemler çerçevesinde 
örneklere bakalım fotoğraflarıyla birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
Birinci kuşak üniversitelerin en güzel kütüphane örmeklerinden biri benim de 
İngiltere’de bulunduğum süre zarfında ziyaret etme imkânı bulduğum Cambridge 
Trinity Hall kütüphanesi. Kitaplar ve sıralar bir arada gördüğünüz gibi genellikle 
kitaplar sıralara zincirli oluyor, birileri çalıp götürmesin diye ben burada sakladıkları 3 
tane zincirli kitabı da gördüm, numune olarak saklamışlar. Kitapların kaydı tutması, 
denetimi çok zor, ellerindeki kitap sayısını kabaca biliyorlar ama kaç tane kayboldu, 
ne oldu bilmiyorlar.  
 
O dönemin en büyük kütüphanelerinden Sorbonne Üniversite Kütüphanesi’nde 378 
tane kitap varmış, tabi matbaa olmadığı kitapların el yazması kullanıldığı bir dönem 
için ilginç ayrıntılar. Sonrasında tabi matbaaya geçişle birlikte kitap sayısı artıyor ve 
kitap rafları yükselmek zorunda kalıyor. Ama raflar yükseldikçe ışıkla ilgili sorunlar 
başlıyor, bu da kütüphanelerin tasarlanması çabasını beraberinde getiriyor. Artık bir 
binanın bir köşesinde bir yer olarak kalamaz kütüphaneler. Bunun en güzel 
örneklerinden biri Qeens Colege Cambridge’deki önemli bir kolej rafların üzerine raf 
eklemişler ama gördüğünüz gibi araştırmacıların ışık eksikliği, dolaşım eksikliği gibi 
sorunlarla karşılaşılmış. Bu sorun da zamanla acaba kütüphaneleri nasıl 
düzeltmeliyiz sorusunu akla getiriyor ve ilk örnek Cordington Kütüphanesi’nde 
görülen, Oxford’ta yeni tasarımlar yapıyor.  Rafların daha aydınlık bir ortama 
yerleştirilmesi için rafları duvarlara dayıyorlar ve camların karşısına bakmasını 
sağlıyorlar. Daha aydınlık ve ferah mekânlar haline gelmeye başlıyor ve sabit sıralar 
yerine hareketli oturma yerleri gündeme gelmeye başlıyor.  
 
Dışarıdan baktığınızda zamanla o dönemin yapı teknolojisinde kütüphane olduğu 
anlaşılan yapılar haline gelmeye başlıyor. Çünkü çoğunlukla rafların bulunduğu 
yerlere taşıyıcı elemanlar bulunuyor, aralıklara da camlar yerleştiriliyor. Bu sıra sıra 
rafları barındıran mimari yapının gündeme geldiğini görüyoruz. Ve ilk defa Radcliffe 
Camera Kütüphanesi’nde dairesel kubbeli kütüphane inşası söz konusu. Bu arada 
yavaş yavaş hükümdarlar, yöneticiler yavaş yavaş kütüphane meselesini önemini 
kavramaya çalışıyorlar. Portekiz’deki Joanina Kütüphanesi, o anlamda hükümdarların 
yaptıkları bağışlar açısındsan ilginç ve önemli bir örnek. Brezilya’dan gelen altından 
sağlanan parayla Portekiz Kralı bu kütüphaneyi yaptırıyor ve üniversiteye bağışlıyor. 
Dünya’nın en lüks kütüphanelerinden birisi olarak adlandırılıyor; çünkü gördüğünüz 
halatlar falan tamamen altından yapılmıştır. Tasarım meselesi artık mimarların ilgi 



alanına girmeye başlıyor, artık kütüphanelerini tasarlatmak için yarışmalar açmaya 
başlıyorlar. Yarışmayla yapılan ilk kütüphane binasını yanda gördüğünüz gibi 
Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi.  Bu yarışmayla birlikte tasarımcılar kitapların 
olduğu yerle birlikte araştırmacıların bulunduğu yarı mahrem alanları birbirinden 
ayırmaya başlıyor. Çünkü sadece kitap alıp raftan çalışmak gelişen bilim açısından 
da çok uygun bir şey değil saatlerce çalışacak araştırmacılar için daha yarı mahrem 
alanlara ihtiyaçları var.  
 
Bir yandan da kitap sayısı sürekli artıyor. Artan kitap sayısını barındırmak için farklı 
mimarilere ihtiyacınız var. Pennsylvania Üniversitesi’nin Kütüphanesi bu anlamda 
ilginç ekler yapılmış çelik parçalar ekleyerek arazinin elverdiği olanak düzeyinde 
büyütmemiz mümkün. Bir yandan görüyorsunuz kütüphanenin içerisindeki yaşam 
alanı da farklılaşmaya başlıyor. Artık 1950’lere doğru geldiğimizde ise kütüphaneler 
kitapları barındıran mekân olmaktan çıkıyor, insanların günlük yaşamlarını içinde 
geçirmek isteyebilecekleri çekici unsurlarla tasarlanmış mekânlar haline gelmeye 
başlıyor. Burada Yale Üniversitesi’nin Kütüphanesi’nden bir mekân görüyorsunuz. 
Bizim de kütüphanamizde bulunan oturma grupları benzeri koltuklar ilk defa Yale 
Üniversitesi’nin Kütüphanesi’nde ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi tasarım inanılmaz 
çekici, burada herkes çalışmak isteyebilir.  
 
Kütüphanelerde koleksiyonların düzenlenmesi de değişebilir tematik koleksiyonlar 
oluşuyor, kütüphanenin kendisi dev bir kitaplık olarak tasarlanmaya başlandı. 
Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nin Kütüphanesi çok ilginçtir, gördüğünüz gibi sanki 
dev bir raf gib tasarlanmış. Arada kalan bütün alanlar araştırmacılar için kademeli bir 
şekilde düzenlenmiş. Bazı kütüphanelerde tasarım o hale geliyor ki devasal bir açık 
alan ve bunun içerisinde kullanıcıya görünümünü istediği her tür çeşitliği sağlayan bir 
mekân. Utrecht Üniversitesi’nin Kütüphanesi var yan tarafta, merdiven altlarında 
oturma yerleri açık alanlarda oturma yerleri uyuyabileceğimiz mekânlar, çok farklı 
mekânsal elemanlar içerisinde barındırmaya başlıyor. Yani aslında şöyle bir 
dönüşüm yaşanıyor, yayının kendisi kadar okuyucu öne çıkmaya başlıyor; çünkü 
okuyucu olmadan yayının bir anlamı olmadığı inancına varılmış.  
 
Son örnek de yine Almanya’da kütüphane kelimesinin artık tedirgin telafuz edildiği 
görüyoruz; iyi midir kötü müdür tartışmak lazım. Mesela burada bilgi iletişim ve 
medya merkezi diye adlandırılmış. Bu binanın kampus içerisindeki simgeselliği çok 
daha önemli. Dışarıdan bakan insanların da burasının değişik bir yer, burada farklı bir 
şeyler oluyor.  Bilgiyle ilgili bir şeyler var diyebilmeleri önemli hale gelmiş. Bitirirken 
bazı sorular sorarak bitirmek istiyorum, önce şu soruyu kendimize sormamız lazım: 
Üniversite kütüphanesi bizim için ne anlama geliyor? Sevgili Nilüfer Hanım ve ekibi 
var, kahve içebiliyoruz içindeki mekanlarda gezebiliyoruz ama yalnız kalma mekanı 
mı, sosyalleşme mekanı mı, rehberlik alabileceğimiz bir mekan mı, tasarımı sebebiyle 
kendimizi özdeşleştirdiğimiz kavram mı, nedir? Belki bu soruyu durup durup 
kendimize sormak gerekir. Çünkü hakikaten kendi üniversitemiz içinde mücevher gibi 
bir mekân üretilmiş. Yani bu mekân benim için ne anlama geliyor, daha anlamlı hale 



gelmesi için ne yapmam lazım diye sormak lazım. Kütüphaneye ne zamana kadar 
gitmeye devam edeceğiz? Gönül ister ki ömrümüzün sonuna kadar ama gelişmeler 
bir yandan bize bir şeyleri de bize dayatmaya başlıyor. Kütüphanenin kampus 
içindeki anlamlı nedir? Ders çalışıyoruz, kafa dinliyoruz, kitaplarla haşir neşir oluyoruz 
ama kampüste başka anlamları da olmalı, farklı bölümden hocalarla karşılaşmak, 
selamlaşmak, öğrencilerle iletişimin farklı notalarını yakalamak. Son soru 
kütüphaneyi kütüphane yapan tarihi mi? Böyle bir tarih nasıl yazılır, yazılmalıdır? 
Bizim kütüphanenin özellikle şimdiden tarihini yazmaya başlamak lazım, birilerinin 
anılarında kalması tabi ki önemlidir, bir kütüphanenin tarihi nedir sorusu da önemlidir. 
Dönüp baktığımda ODTÜ Kütüphanesi içerisinde devasal bir tarihi de barındırıyor, 
kendi üniversitemin de buranın da benim için kişisel bir tarihi var ve çok daha uzun 
yıllar tarihini yazmaya devam edecek diye düşünüyorum.  
 
Prof. Dr. Hasan Ünal: Değerli misafirler bu özlü sunumu için arkadaşımız Sayın Doç 
Dr. Savaş Zafer Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Sıra Sayın Nilüfer Hanım var. Bize 
kuruluşundan günümüze Atılım Üniversitesi Kütüphanesi’ni anlatacak.  

Nilüfer Ünal: Biz 1998 yılında kurulduk, bunlar ilk hallerimiz, ilk binalarımızdan başka 
bir fotoğraf vardı ama o artık yok. 2001 yılında biraz daha genişledik, büyüdük ve 
bugün buradayız. Vizyonumuz klasik olarak ekip ruhu, hizmet, mükemmellik kendi 
içimizde kullanıcılarımıza da bilgiyi üretme, saklama, aktarma, öğrenen toplum 
olmak. Öğrenen toplum olmak ne demek. Yaşam boyu okumak demek. 1997-1998 
yılımızda 100-150 civarında kitabımız vardı, zaman içinde büyüdük, 2007 yılında artık 
elektronik kaynaklara geçmeye başladık, veri tabanlarına geçmeye başladık. O 
zamanlar dört tane veri tabanı alabilmiştik çok mutlu olmuştuk, oradan buraya geldik. 
Bugün 171.358 kitabımız var basılı ve elektronik ortamda, süreli yayınlarımız 31006, 
veri tabanı sayımız 27, görsel işitsel 3726 oldu, sadece film değil tabii CD’ler disketler 
de var.  

Bizim başka kütüphanelerden farklı olarak iki çalışmamız var. Örneğin şu anda 
yapılan bu panelimizi arkadaşımız görüntülü kaydetmekte, kurumsal arşivde 
elektronik ortama aktarılmakta.  Biz bu çalışmamıza 2007 yılında başladık. Ben bunu 
hep söylerim, yine söyleyeceğim ilk kamerayla indiğimizde herkes şöyle bir dönüp 
baktı, ne yapıyorsunuz dediler, görüntü alacağız dedim, kültür varlığımız kayıt altına 
almamız lazım dedim, bırakın dediler. Bırakmadık, inatla devam ettik, tartıştık, güzel 
tartışmalar yaptık, seviyesiz tartışmalar yaptık ama hepsini kaydettik.  Bugün elimizde 
bir kültür varlığımız var ve bunu yeni nesillere aktaracağız. Bunun için de sadece 
konferanslar değil, üniversitenin ilk kurulduğu tarihlerdeki fotoğraflardan günümüze 
kadar elimizde fotograflar mevcuttur. Konferanslarımızın sayısı 420, broşür 25, 
basında çıkan tüm yazılı ve görsel haberleri de buraya aktarmaktayız, konferansların 
videolarını koyuyorlar, bunun yanı sıra deşifre ediliyor, fotoğrafları çekiliyor ve 
ekleniyor. Çok takip edilen bir sayfa 29 Nisan 2014, 26 Şubat 2015 tarihleri arasında 
72 bin kişi girmiş. Yurtdışında girenler oluyor, belki daha çok girecekler bir eksiğimiz 
var, İngilizce değil. PDF’lerin İngilizce özetlerini koyarsak çok daha fazla kitleler 



tarafından takip edileceğimizi düşünüyorum. Bu bizim eksik yanımız. Bir de çok 
sükse yaptığımız Ankara Dijital Kent Arşivi var, 2005 yılında buna başladık. O zaman 
şöyle düşündük, üniversitelerin bir görevi de bulunduğu çevreye katkıda bulunmak, 
ne yapabiliriz dedik, Ankara’nın kent kimliğini ortaya koyabiliriz diye düşündük. Bugün 
hedefimiz kültürel mirasımızı bugüne taşımak bugün de yarınlara taşımak dedik. Ve 
çalışmalara başladık. Ben bilgileri size eski Ankara fotoğraflarıyla sunmak istedim, 
Gazi İstasyonu şimdi Atatürk Orman Çiftliği kayboldu artık. Herkes kaynakları elinde 
tutuyor, biz de maalesef böyle bir şey var ama bunu dijital ortama aktarırsak herkes 
yararlanabilir, herkesin yararlanması zaten hedeflerimizden biri. O nedenle bir belge 
havuzu haline getirdik, çok destek bulduk VEKAM’dan, hocalarımızdan, Zafer 
hocamızdan çok destek gördük, gazetecilerden çok destek gördük. Ankara arşivimiz 
çok gelişti, haritalar var, fotoğraflar var, basılı 928 kitabımız var, güzel sanatlar 
öğrencileri eski binaları inceliyorlar mutlu oluyoruz. Ayrıca dijital veri olarak da 650 
tane veriyi dijital ortama aktardık, daha da aktarıyoruz. Atatürk, Türkiye’nin Kalbi 
Ankara diye bir film yaptırmak istiyor, yönetmeni Rusya’dan çağırıyor zamanla o film 
gösterime giriyor; fakat daha sonra 12 Eylül döneminde yasaklanıyor. O dönemde 
TRT’de rahmetli Mahmut Fahri Öngören var, oranın başkanı sadece o filmi gösteriyor 
derhal görevden alınıyor ve yıllar sonra bu film tekrar Cumhurbaşkanlığı web 
sayfasına konuyor. Onlardan izin alarak biz de koyduk. Atatürk, Afgan Kralıyla birlikte 
Atatürk Orman Çiftliği’nde. 

Bir de Medya Merkezi’miz var, az önce iki tanıtım filmi döndü, o ikisini de Medya 
Merkezi’ndeki değerli arkadaşlarım Ankara Kent Arşivi’ndeki arkadaşımla birlikte 
yaptılar. Biz 1999’da kurduk, bu benim hep hayalimdi  Mütevelli Heyet Başkanımıza 
anlatmıştım öğrenci sınavdan çıktığında gelsin müzik dinlesin ya da film izlesin, o da 
beni çok olumlu buldu. O zaman yaptık ama pek fazla aktif değildi. Şu anda en üst 
katta bilen var mı bilmiyorum, bir de seminer odası var, orada öğretim üyelerimiz ders 
yapıyorlar film eşliğinde, dört tane de kabin var, hiç boş kalmıyor.  

Ocak ve Şubat’ta 3185 kişi kullanmış. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile ilgili Seymenler 
Belgeseli yapıldı, piyasada yok bu konuda bir film. Ankara Kulübü çok destekledi ve 
arkadaşlarımız bu filmi yaptılar. Bir de çok kısa kullanım trafiginden bahsetmek 
istiyorum 4978 üyemiz var, şu anda aylara göre dağılım var 4777 kitap ödünç alınmış 
bizden ve 1735 okuyucumuz kitap almış.  Ama geri gittiğimizde toplam üye sayımız 
4978 ama 1735 kişi kitap almış, bu biraz benim canımı acıttı üzüldüm. Umut ederim 
ileride daha çok olur. Ama kütüphanemizi ziyaret eden sayısı Eylül 2014- Mart 2015 
tarihleri arası 48827 kişi girmiş, bunu sakın sayacın rakamı diye düşünmeyin sayacın 
rakamı, bunun 4-5 katı; çünkü tekrar tekrar girip çıkıyorlar.  

Dışarıdan misafir ziyaretçimiz 499, burada beni mutlu eden mezun olan 
öğrencilerimiz de geliyor, öğrenci velisi de geliyor. Dinlenme alanında gazete 
okuyorlar, veliler çay içiyorlar, müdavimlerimiz var bunlar bizi çok çok mutlu ediyor.  

Bunu yanı sıra başka üniversitelerden gelen öğrenciler de var. Ben analiz yaptım 
güçlü yanlarımız nedir, zayıf yanlarımız nelerdir? Güçlü yanımız fiziki yeterliğimiz, 



binamız ama bundan daha da önemlisi yönetimin bize çok destek olması, ne 
istiyorsak hemen hemen alıyoruz.  Bugün bir Kütüphane Haftası’nda bize bir hediye 
geldi, kütüphane programımızı değişiyor. Hatta zayıf yanlarımız da kütüphane 
otomasyon programı da demiştim az önce kaldırdım. Medya  Merkezi’mizde gelecek 
dönemde kurslar açacağız; senaryo, kısa film yapımları Ankara Film Festivaliyle iş 
birliği yapacağız ve bunları yapacağız ilgilerinizi bekliyoruz. Ankara Arşivi gibi özel 
birimlerimiz var ama bunun ötesinde biz bu kütüphaneyi düzene koyarken IFLA diye 
Dünya Kütüphaneler Birliği var, o kütüphaneler birliğinin yerleşim planı ilkelerini 
uyguladık.  

Her kata bir kütüphaneci koyduk, okuyucuya kullanıcıyla bire bir ilişki kuracak hem 
gülümseyecek hem bilgileri verecek. Bilginin iletişim teknolojisinde gerçekten çok 
şanslıyız, bugün yine bir arkadaşımız uzaktan eğitimde sunum yapacak. Uzaktan 
eğitim devamlı destek veriyor ve bilgi işlem hep bizim yanımızda, aynı zamanda 
arkadaşım bilgi işlem uzmanı o da destek vermekte, böyle bir birimimiz var. 
Kütüphanemiz adına kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zayıf yanlarımız 
web sayfamız, fakültelerle kütüphane arasında istediğimiz ölçüde iletişim yok, 
eksiğimiz var, oryantasyon programları yeterli değil.  Biz oryantasyon programlarının 
zorunlu olmasını istiyoruz. Çünkü bunu çok açık söyleyeyim, akademik olsun, idari 
olsun, öğrenci olsun, kütüphaneyi kullanmasını yeterince bilmiyor. Bunları bizim 
anlatmamız lazım. Ben 18 senedir buradayım. Genç arkadaşlarım geldiler dediler ki 
iyi de hiç pazarlamamışsınız kütüphane çalışmalarını dediler. Düşündüm bizim 
zamanımızda ayıptı belki de ondan ama doğru söylüyorlar, pazarlayamadık.  

Bir de gelişmelere göre personelimizi eğitimden geçirmemiz lazım, ben dâhil. Güçlü 
yanlarımızdan biri de çok dinamik bir ekibimiz var. Bu büyük bir şans bizim için, tüm 
çalışan arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Çok yalvardım LAB, BAP 
projeleri sonuçlandıktan sonra Kurumsal Arşive verin dedim ama gelmiyor. Biz 
kütüphanelerle işbirliği, öğrenciler geliyorlar bir yazı veriyoruz başka kütüphanede 
çalışması için niye istiyorsun diyoruz. Hocam dedi ki burada bulunmaz başka 
kütüphaneye git dedi diyor, bu da bir derdimiz. Toplantı yapılmamış, bize şu kitapları 
alın denilmemiş, denilse bile 4 aydan önce gelmiyor, öğrenci diyor ki niye yok bir de 
böyle bir sorunumuz var.  Bunları çözmemiz lazım, bunlar bizim eksik yanlarımız. 
Basında da yer aldık. Cumhuriyet gazetesinde Tanol Türkoğlu bizden yıllar önce söz 
etmişti. Of kaymakamıyla bir röportaj yapmıştık o da web sayfasında bize yer vermiş, 
hatta yerel gazetede de bizimle ilgili haberler çıkmıştı. Doruk Çakar Akşam 
gazetesinden gelmişti, bizimle bir röportaj yapmıştı. Ayrıca iki radyo programı 
gerçekleşti; birisi 2010 yılında birisi de çok yeni Ankara Arşivi ile ilgili Gülden 
arkadaşımız bir röportaj verdi. Biraz sosyal medyadan taramaya çalıştım, cümleler 
gördüm kütüphanede rezervasyon sistemi dekanlara ve rektöre özelmiş diyor. 
Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bir de şuna üzüldüm; pazar günü kütüphane veya 
mühendislik çalışma salonu açık mıdır, niye bilmiyorsunuz kapıda yazıyor, web 
sayfamızda yazıyor, bekleriz kütüphanemiz açık. Bir de kameradan rahatsızlarmış. 
Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.  Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.  



Prof. Dr. Hasan Ünal: Nilüfer Hanım’a bu güzel konuşması için çok teşekkür 
ediyoruz, Atılım Üniversitesi’nin Kütüphanesi’nin bugünlere nasıl geldiğini çok güzel 
anlattı. Şimdi sırada Fatih Köroğlu arkadaşımız var, kendisi Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğü Eğitim Uzmanı. Bize Atılım Üniversitesi’nin güçlü olduğu yanı 
Uzaktan Eğitimde Kütüphanenin rolünü anlatacak.  

Fatih Köroğlu: Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kütüphane ve 
“Uzaktan Eğitimi” karşılıklı olarak ilişki içerisinde olduğunu düşünebiliriz. 
Üniversitelerde kütüphane bilginin öğrencilere ve öğretim elemanlarına yayıldığı bir 
yerdir. Peki, bu “Uzaktan Eğitimde” nedir? Kütüphane ilk “Uzaktan Eğitim” terimi 
dediğimi de ilk aklıma 1970 yılında Finlandiya’da hava çok soğuk öğrenciler, 
kütüphaneye gidemiyor, öğrenciler talep ediyorlar, posta yoluyla kitapları öğrencilerin 
evlerine kadar gönderiyorlar. Aslında “Uzaktan Eğitiminde” ilk çıkış alanı burası.  

Daha sonra televizyon, radyo, bilgisayar gibi cihazlara kadar ilerliyor. Bakılıyor ki 
“Uzaktan Eğitime” gerçekten gereksinim ihtiyaç var. Avrupa’da ‘Uzaktan Eğitim 
Kütüphane Rehberi’ diye bir rehber yayınlıyorlar. Daha sonra o Amerika’da biraz 
daha genişleyip sunuluyor. Bunun en önemli dört beş tane etkeni var. Bunların bir 
tanesi basılı kaynakların dijitalleştirilmesi.  Bunlar hem üniversiteler tarafından hem 
de dışarıdan talep edilerek yapılan, ihtiyaçtan kaynaklı şeylerdir. Buradan gidin bu 
kaynağa ulaşın ama önemli olan bunların hepsini tek bir yerde birleştirmek.  

Birazdan örneklerin vereceğim. Bu rehberde kütüphanelerarası işbirliği var, 
kütüphanelerin diğer kütüphanelerle işbirliği içerisine girerek, örnek veriyorum bizim 
Bilkent ve ODTÜ ile böyle bir anlaşmamız var. Eğer isterseniz gidip orada 
kütüphanede kaynakları çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz, yine onların öğrencileri 
burada kullanabiliyorlar. Hafta içi örgün eğitim öğrencilerimiz saat 4 ile 5 arasında 
eğitim alabiliyorlar. Peki çevrimiçi bunu nasıl yapıyoruz? “Uzaktan Eğitimle” iletişime 
geçiyoruz, bunu online bir şekilde isteyen öğrenciye verebiliyoruz, bu alt yapımız var. 
Şimdiye kadar henüz bir talep gelmedi ama gelmesi durumunda da bunu çok rahat 
bir şekilde karşılayabiliriz. E- kitap halinde ve belki bunlar 4 videolu anlatımlı şekline 
de dönüştürülebilir. Danışma kaynaklarını ve ders malzemelerini tek bir merkezde 
sunumu bunlar yine biraz önce bahsettiğim gibi web servisi üzerinden belli aralıklarla 
kullanıcıyı yormadan gitmek istediği yere gidebilme.  

Bizim Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü olarak önlisans ve yükseklisans 
programlarımız var. Biz onlara genelde dönem sonunda proje veriyoruz. Bu projeler 
geldiği zaman kütüphaneyi kullanması gerektiğini anlıyorlar, o zaman bizimle iletişime 
geçiyorlar.  Birçoğu Ankara’da oluyor olmayanlar da yine veri tabanlarımızdan 
yararlanabiliyorlar. Bunların hepsi en çok kullanılan “Uzaktan Kütüphane” 
uygulamaları diye geçiyor. Kütüphanelerarası ödünç sistemi bu Berkeley 
Üniversitesi’nde bir yapı var, gidiyorsunuz onlar da olamayan bir kitap için ya sizi bir 
kütüphaneye yönlendiriyorlar ya da posta yoluyla kitapların yollamasını sağlıyorlar. 
“Webwork” diye bir yapı var, bu kullanılan elektronik makalelerin kaynakların belirli 
kriteler dâhilinde veri tabanına konulması. Bu ne demek oluyor?  Bir gün bir toplu 



havuzda birleştiği zaman bir kütüphane farklı veri girmiş oluyor, diğer kütüphane 
başka girmiş oluyor, sonra aramalarda problem olacaktır ki “Uzaktan Eğitimin” zaten 
en büyük dezavantajı günü birlik işlerin yapılıyor olması, ileriye dönük yapılıyor 
olmaması. Bunlar 2020 yılına geldiğinde büyük problemler oluyor ki bu 2008 
senesinde yapılan araştırmalar var. Elimde “Uzaktan Eğitim” açık olmasına rağmen 
üniversitede “Uzaktan Eğitimle” en küçük bir doküman yok, erişim yok ama bu 7 
senelik arada gerçekten çok büyük farklar var. Bazı üniversiteler çevirimiçi olarak 
yurtdışından tüm öğrencilerle iletişim kurabiliyor.  Bunlar Facebook, Twetter ve 
çevrimiçi olarak kendi web sayfalarında. Giriyorsunuz kütüphaneye soruyorsunuz 
Twetter’dan, Facebook’tan anlık geri dönüşler alabiliyorsunuz. Bizim kütüphanemizde 
bu şu an yok ama bizde de şöyle bir avantaj var:  Mail attığınız anda ben buna 
şahidim, en fazla yarım saat içinde size geri dönüş oluyor. Ben bir üniversitede 
“Uzaktan Eğitimde  yükseklisans yapıyorum, 2 gün önce mail attım maalesef bana 
geri dönüş yapmadılar.  

Open University “Uzaktan Eğitimin” öncülerinden diyebilirim, gerçekten bu işi 
benimsemiş üniversiteler arası anlaşmalar yapıyorlar ve materyal bağışı yapıyorlar. 
Kendileri materyal oluşturuyorlar, diğer bir üniversitenin kütüphanesine hiçbir şey 
istemeden bunu bağışlıyorlar. Open University’nin gerçekten bu alanda bize örnek 
olabilir. İskoçya’da 38 üniversite ile anlaşması var. 38 üniversitenin kütüphanesini 
kendi kütüphaneniz gibi kullanabiliyorsunuz. Atılım Üniversitesi’nin 40-50 
üniversiteyle anlaşması olduğunu düşünün.  Bizim “Uzaktan Eğitim” öğrencilerimiz ya 
da örgünde “Uzaktan Eğitim” dersi alan öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde 
gidebilirler. Arkadaşımız bizim anlaşmamız olmasına rağmen üniversiteye gidip 
kapısından geri döndü ama yurtdışında bu işler biraz daha rahat, belki bu konuda 
problemler yaşamıyorlar. Cambridge Üniversitesi’nde direkt “Uzaktan Eğitim” 
öğrencileri için yapılmış bir yapı var. Kullanıcı eğitimi var, bunlar video, e- kitap 
şeklinde hazırlanmış, bunları örnek olarak veriyorum. Ben “açık erişim” “katalog 
tarama” kısmına hiç girmiyorum; çünkü yarın bu konuyla ilgili hocalarımız çok detaylı 
davet edildi. “Açık erişim” de bir üniversitenin “Uzaktan eğitimde” yerini belirlemesi 
için olmazsa olmazlarından.  

Biz de üniversite olarak bu konuda gerçekten iyiyiz diyebilirim. Öğrencilerimizin 
ulaşabileceği 92 bin tane e- kitap var, yine 30 bine yakın e-dergi var ve benim burada 
ilgimi çeken görsel ve işitsel materyaller kurumsal arşivimiz de bunlara dâhil ya da 
veri tabanı dâhiliyle ulaşabileceğimiz malzemeler de buna dâhil 3735. Biz “uzaktan 
eğitimde” neyi amaçlıyoruz? Fırsat eşitliği üniversiteye gidiyorsunuz “uzaktan eğitim” 
hizmetini alıyorsunuz, yükseklisans, önlisans fark etmez kütüphaneyle alakalı hiçbir 
şey yok. Ve şu an ülkemizde “uzaktan eğitimin” öncüsü olan üç tane üniversite var. 
Biz daha yeniyiz, bir tanesi dışında diğer ikisi dönemlik 3000-4000 öğrenci alıyorlar 
“uzaktan erişimle” alakaları maalesef yok.  Gidiyorsunuz eğitimi alıyorsunuz ama 
kaynak kullanmaya geldiğinizde gerçekten hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz ve bunu 
sorduğunuzda da geriye dönüş yapmıyorlar. Birkaç tane örnek vereceğim; kampus 
dışı erişim bizim Sivas’taki, Tokat’taki öğrencimiz belli protokolleri yerine getirerek 



kullanıyor. Örgündeki öğrencilerimiz zaten geldiğinde kullanıcı şifresini veriyoruz. Ben 
“uzaktan erişimi” genel bir yapı altında toplamak istiyorum, evinden bu dokümanlara 
erişmek isteyen herkes benim için “uzaktan eğitim” öğrencisi. Rezerve olayı 
evinizden rezerve edip kitabı belki 2-3 gün sonra gelip alabiliyorsunuz. Bu tamamen 
belki “uzaktan eğitim” yapısında değil ama en azından rezervasyon kısmını web 
tabanlı yapabiliyorsunuz.  Burada kullanıcı eğitimleri var, bunlar gerçekten çok 
önemli; çünkü bazı veri tabanlarına girdiğinizde onun içinde kaybolabiliyorsunuz. 
Bunların neredeyse hepsinin hem kendi eğtimleri var hem de üniversitenin hazırladığı 
eğitimler var. Maalesef yüksek öğretim kurumu “uzaktan eğitimde” de bu lisansı 
açabilirsin diyor ama bununla ilgili nasıl bir kütüphane hizmetin var demiyor. Eğer 
demiş olsaydı biz çok rahatlıkla biz bu planın 6-7 unsurunu karşılıyorduk. Ama 3000-
4000 öğrenci alan “uzaktan eğitim” veren üniversiteler bu yapıyı sağlamıyor. Belki bu 
yapının gelişmesi için bir yaptırım uygulanabilir. Üniversitelere bir süre verip bu süre 
zarfında bunları tamamlaması istenebilir ya da yapmıyorlarsa da “uzaktan eğitim” 
vermeleri engellenebilir.   Çünkü eşitlik kısmına geldiğinde örgündeki öğrenciyle hiç 
eşit olmuyor. Benim bahsedeceklerim bu kadar, bıraksalar bu konu hakkında altı saat 
kadar konuşurum ama olabildiğince yüzeysel yaklaşmaya çalıştım.  

Doç. Dr. Gökçen Aras: Değerli misafirler, Değerli Katılımcılar bu paneli düzenlerken 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de okuma, kütüphane 
alışkanlığıyla ilgili bir konuşma hazırladım.  

Bildiğimiz üzere içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında bilgi en büyük güçtür. 
Ancak hangi bilgiye nasıl ulaşılacağı ya da nasıl ulaşılması gerektiği önemlidir. Bu 
noktada elde edilen bilginin algılanıp, ihtiyaca yönelik bir biçimde anlamlı bir yapıya 
dönüştürülmesi önem taşımaktadır. İşte bu dönüştürme sürecinde de okuma 
eyleminden bahsedilebilir. Varlığa yapılan en güzel yolculukları anlatan kitaplar, 
insan hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Kitap okumak kültürün ve eğitimin 
anahtarıdır. İnsan davranışlarını değiştirmede ve değer oluşturmada kitapların 
öneminden bahsetmemek mümkün değildir. Yaşamı boyunca oluşturma, yaratma, 
yenileme sürecine giren insanın da hangi değerleri, hangi ölçüde, hangi açılardan 
değiştirdiği önemlidir. Ve yine bilmekteyiz ki insan öğrenen ve değişen bir varlıktır. 
İnsanın değer kazanması ve önce kendini bilmesiyle başlıyor insan; ancak kendini 
bilerek ve tanıyarak değerlerinin farkına varıyor ve varlığıyla bir değer olduğunu fark 
edebiliyor. Başka bir ifadeyle bilgi de eğitimde önce kendini bilmekle başlıyor, daha 
sonra bu bilginin bireysel ve toplumsal gelişim için kullanılması esastır.  
 
Bireyin alt yapısına, algı ve duygularına göre üretilen eserler, bireyin estetik 
değerlerinin gelişimine, bireysel ve toplumsal değerlerin farkına varılmasına olanak 
sağlamaktadır. Farklı bilim dalları ve güzel sanatlar gibi edebiyatın ve eğitimin de 
esas aldığı temel konu insan ve varoluştur. İnsani değerlerin öğrenilmesi açısından 
bireylerin eğitim aldığı ilk kurum aile daha sonra da okullardır. Bu hususta eğitim 
kurumlarına büyük görevler düşmektedir. 
 



Eğitimin ve okumanın bireysel ve dolayısıyla toplumsal kalkınmadaki önemli yeri göz 
ardı edilemez. Hangi ülkenin eserleri okunursa okunsun okuyucuya sağlayacağı katkı 
büyüktür. Bu sayede kendi dilinde yazılmış dilleri değil, farklı dillerde üretilmiş 
eserlerin okutulması bu faydayı ikiye katlayacaktır.  
 
Okumanın estetik ve eğitici rolü yanında bireye çok yönlü faydalar sağlayacağı her 
zaman vurgulanmalıdır. Kitap toplumun yarattığı dili kendi aracı olarak kullanan 
toplumsal bir kaynaktır, yazarı da toplumun bir üyesidir. Bireyler okudukları metinler 
sayesinde bu metinlerin üretildiği toplumların dilini, kültürünü daha iyi özümseyerek 
farklı değerleri farklılıkları, anlayarak kendilerini daha iyi tanıyacaklardır. Bu anlamda 
soru sorabilen, analitik düşünebilen, iletişim kurabilen, fikirlerini özgürce ifade eden, 
okuyarak öğrenen, iyi niyet vicdan gibi nitelikleri özümseyen, insan haklarına 
özgürlüklerine saygıyı hissedebilen, değerlerin bireysel ve toplumsal gelişimine 
katkısını algılayabilen bireyler yetişecektir. Dolayısıyla somut veriler karşısında somut 
olmayan soyut veriler kazanabilecek.  
 
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk “Yeni Hayat” başlıklı eserinde “Bir gün bir kitap 
okudum ve bütün hayatım değişti” ifadesini kullanır. Kültürün ve dilin en güzel 
yansıtıldığı kitaplar insanların yaşamına anlam katan en değerli hazinelerdir. İnsanı 
insana anlatan, çözüm önerileri sunan, kendini bulduran, hayatı keşfettiren, düşünme 
ve algı gücünü geliştiren, ruhunu zenginleştiren, genel kültürünü arttıran, bilişsel ve 
davranışsal olgunluk kazandıran en sadık dostlardır. Bu nedenle çağdaş olmanın 
öncülerinden birisidir. Çağdaş yaratıcı özgür ve özgün düşünceye sahip üretken 
bireylerden oluşan bir toplum olmak; ancak okuma bilinci aşılanmış bireylerle olur. 
Dolayısıyla okuma alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir. Okuma alışkanlığı da 
bireyin okumayı bir gereksinim zevk kaynağı olarak algılaması sonucu okuma 
eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir şekilde geliştirici nitelikte 
gerçekleştirmesidir.  
 
Kayıtlı bilginin toplanması, düzenlenip-saklanması ve yararlanmaya sunulması 
kütüphane kurumunu ortaya çıkarmıştır. Kütüphane kullanma alışkanlığı, bireylerin 
kütüphaneden çeşitli amaçlarla ve belirli zamanlarda yararlanması anlamına 
gelmektedir. Okuma ve kütüphane kuralına ilişkin literatürde çok çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu da okuma alışkanlığına ilişkin 
sorumluluğu yerine getirme ile kitapları erken yaşta keşfetme ve aile tarafından kitap 
okuma sırasında sayısal olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bilimin ilerlemesine 
ve bilimin artmasına toplumların çağdaş düzeye gelmesinde katkıda bulunacak çocuk 
ve geçlerin kitap okuma gereksinimlerini karşılamak, onları nitelikli kitaplarla 
buluşturmak ve kitaba ilgiyi artırarak okuma kültürünün yerleşmesini kütüphane 
kullanımı alışkanlığını sağlamak kütüphanelerin sorumluluğundadır. Pek çok 
araştırmada kütüphane alışkanlığına sahip öğrencilerin akademik başarılarının daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ödev yapmak, sunum konuları ve 
proje dersleri için araştırma yapmak, edebiyat metinleri okumak, düzenlenen 



seminer, panel gibi kültürel etkinlikleri izlemek üzere kütüphaneye gittikleri 
görülmektedir.   
 
Bu noktada Atılım Üniversitesi Kütüphanesi’ni ele aldığımızda kütüphanenin fiziksel 
koşulları, teknik donanımı ve hizmetler açısından katettiği gelişme dikkat çekicidir. 
Uzun süredir Atılım Üniversitesi’nde görev alan birisi olarak hizmet kalitesinin bu 
kadar arttırılabilmesinden mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kütüphanemizde 
başta Nilüfer Ünal Hocamız olmak üzere yardım ve desteğe hazır, problem çözücü, 
mesleğini severek yapan, yetkin ve güler yüzlü personel görev almaktadır. Bu 
noktaya değinmemim temel nedenlerinden biri de insan faktörünün çok önemli 
olması. Çok zengin bir kütüphaneye sahip olunabilir, ancak bununla birlikte 
personelin az önce bahsettiğim özellikleri taşıyan, sağlıklı iletişim kurulabilecek ve 
kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş bireylerden oluşması son derece önemli. Rahat 
çalışma koşulları, ödünç kaynak alma imkânı ve kütüphane çalışma saatlerinin uzun 
olması da kütüphanemize olan ilgiyi ve kütüphane kullanma alışkanlığını arttıran 
önemli faktörlerdir. Üniversitemizde düzenlenmekte olan öğrenciyi motive edecek 
okuma ve kompozisyon yarışmalarını ve “Bir Kitap-Bir Konu” etkinliklerinin de bu 
anlamda çok önemsediğimi ve nitelikli bulduğumu da söylemek istiyorum.  
 
Üniversitemiz öğrencilerine yönelik kullanıcı memnuniyeti ölçme ve değerlendirme 
anketine 2014 yılında, 135 öğrencinin katıldığı ve aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı 
görülmektedir: Ankete katılanların %47’si kadın, %53’ü erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Gelen öğrencilerin çoğunluğu kütüphaneyi ders çalışmak amacıyla 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunu azalan oranlarda; materyal ödünç almak, 
araştırma yapmak, kitap okumak, katalog taramak ve yeni gelen kaynakların takibi 
izlemektedir. Daha çok kitaplar koleksiyonu kullanılmaktadır.  Kullanıcıların bir kısmı 
kütüphane kaynaklarına çok kolay ulaşabildiklerini belirtmektedir. Kullanıcıların 
%87’si kütüphanede kaynaklara kolay ulaşabildiklerini belirtmektedir. Bu anlamda 
önerilerimi sunmak istiyorum, çoğundan bahsettik ama kütüphanelerin okuma 
alışkanlığının kazandırılmasında çok önemli olduğunu ve bunun unutulmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle kütüphanelerin ve okuma alışkanlıklarının 
desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için pek çok etken bulunmaktadır; kültür ve 
eğitim düzeyi, yaşam biçimi, dolayısıyla hem bireysel hem de toplumsal öğeler, 
arkadaş, aile, eğitimciler ve kütüphane personeli bu noktada çok büyük önem 
taşımaktadır. Aslında okul öncesi dönemde ya da ne kadar erken başlanırsa 
başlansın çocuğa kitap okuma bilinci aşılanmalıdır. Yaşı ve eğitim düzeyi ne olursa 
olsun kitapla ilgili olumlu bir bakış açısı oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Kitabın 
en güzel ödevlerden biri olduğu vurgulanmalıdır. Aslında sadece kitap değil, günlük 
gazete broşür ne bulursa okumalıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla sadece kitap 
okuma alışkanlığı değil okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Belki bu sayede internet 
kullanımı ya da televizyon izlenme oranlarının düşürülebileceğine inanıyorum.  
 
Üniversite eğitiminde de bu gelenek sürdürülmelidir. Öğrencilerimiz daha çok 
zorunluluktan dolayı kütüphaneye gittiklerini söylüyorlar ama bunu gerçekten 



isteyerek yapmaların öneririm. Verilen ödevlerde muhakkak kaynak kullanımına 
teşvik edilmeli; ayrıca öğrenciler öncelikle kendi kütüphanelerine kullandırılmalarını 
önemsiyorum. Bir de öğrencilerimizde böyle bir gelenek var, dersin öğretim 
elemanından kaynak istiyorlar, ben öğrencilerin kütüphaneye yönlendirilmesi 
taraftarıyım. Oryantasyon programlarının önemini vurguluyorum, uygulamalı 
araştırma derslerimiz var, aslında bu programlarla öğrencilerin kütüphaneyle 
tanıştırılması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca belki bölümlerinin ya da fakültelerinin de 
kütüphaneleri de oluşturulabilir. Online kitap okumak yerine kitaplara dokunmanın 
keyfinin bambaşka olduğu, bu hizmetin ücretsiz bir hizmet olduğu düşünüldüğünde 
kütüphaneyi sürekli kullanma alışkanlığı kazandırılmasının önemine inanmamız 
gerekiyor diye düşünüyorum.  
 
Kütüphaneye alınan kaynakların nitelik ve nicelik yönünden arttırılması gerektiğine 
inanıyorum. Kütüphaneler tarafından eğitimin her düzeyinde okuma programları 
oluşturulabilir, sadece ders çalışmak için ve ödev yapmak için kullanılmaması 
gereken birimlerdir. Çünkü okumak spor gibi sanat bir yaşam biçimine 
dönüştürülmelidir, boş zamanların okuyarak geçirilmeli. Bizim öğrencilerimiz daha 
çok boş zaman bulamadıklarından yakınıyorlar ama belki onlar içinde zaman 
yönetimi konusunda birtakım seminerler düzenlenirse ya da bazı noktalarda psikolojik 
ve rehberlik danışma merkezinden yardım almaları da teşvik edilebilir. Öğrencilerin 
eğitimin her düzeyinde kendi gazetelerini çıkarmaları yolunda da destek 
verilebileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.   
 
Prof. Dr. Hasan Ünal: Biz de Sayın Gökçen Aras’a çok teşekkür ediyoruz. Sırada 
son konuşmacımız Hasan Furkan Kalkan var, kendisi “Kütüphanelerin Üniversite 
Öğrencileri Üzerindeki Rolü” üzerinde konuşacak. Dahası Atılım Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Dolayısıyla 
öğrencimizin gözünde kütüphanemizle ilgili genel olarak kütüphanelerle ilgili konular 
nasıl görünüyor.  
 
Hasan Furkan Kalkan: Hoş geldiniz, ben Hasan Furkan Kalkan Mekatronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aslında Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin ilk göz 
ağrılarındanım. Kütüphanemiz öğrencilere part time çalışma imkânı sunmakta.  Ben 
de Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin açılışında çalışan ilk öğrenciyim.  
 
İdeal bir üniversite kütüphanesi nasıl olur diye sorduğumuzda bina, personel, 
koleksiyon ve kullanıcı olmalı. Bina, üniversite kütüphanelerinin amaca uygun hizmet 
verebilmesi için kütüphane binalarının öğrencilerin psikolojik, biyolojik ve bilimsel 
gelişimlerin karşılamak üzere tasarlanmalıdır. Üniversitelerde kütüphane binası 
tasarlanırken; esnek, modüler, erişilebilir, genişleyebilir, farklı çalışma alanlarına 
sahip, rahat, güvenli, ekonomik, organize ve ortam koşulları sürekli olmalıdır. 
Kütüphane personeli alanında yetkin, enformasyon teknolojilerini kullanabilir ve 
geliştirebilir nitelikte olmalıdır. Bir üniversite kütüphanesinin çalışmalarında başarılı 
olabilmesi için yeterli nicelik ve nitelikte kütüphanecilerin yanında konu uzmanı ve ara 



elemanlara gereksinim vardır. Nicelik ve nitelik yönünden yetersiz personele sahip 
kütüphanelerde, diğer öğeler ne kadar yeterli olursa olsun, hizmetlerden beklenen 
sonuç alınamaz.  
 
Kullanıcı kütüphaneyi kullanan insanlara deniliyor. Üniversite öğretim elemanları, 
öğrencileri ve diğer mensupları ile kurum dışından gelen bilim insanları ve meraklılar 
üniversite kütüphanesinin kullanıcılarını oluşturur. Kütüphane hizmetleri, kullanıcıların 
gereksinimleri doğrultusunda planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Potansiyel 
kullanıcıyı kütüphaneye çekmek, çağdaş hizmet, yol ve yöntemlerini oluşturmak ve 
uygulamak kütüphanecinin görevidir. Kullanıcı sayısı kütüphanenin hizmet türü ve 
kalitesinin artmasına paralel olarak yükselir. Kütüphane koleksiyonu üniversitedeki 
araştırma ve öğretim faaliyetleri dikkate alınarak oluşturulmalı ve bilinçli bir seçim 
yapılmalıdır.  
 
Bizler neden üniversite kütüphanesinde çalışırız? Çünkü üniversite kütüphaneleri 
sessizdir, geniş ve ferah bir ortam vardır. Ben şahsen evde ders çalışamıyorum, 
üniversite kütüphanesinde daha etkili ders çalışıyorum. Şimdi iyi bir kütüphanenin 
kazanımlarından bahsedeceğim. Araştırmacıların bilgi gereksinimlerini karşılar. 
Üniversiteye prestij kazandırır. Üniversitede yapılan öğretimin bilimsel temellere 
dayandırıldığını gösterir. Üniversitenin bilime ve bilgiye verdiği değeri ortaya koyar.  
Öğrencilerin gelişimi için sunulan olanakları simgeler. Bilgi kaynaklarına erişimi 
kolaylaştırır. Yaşam boyu öğrenmenin temellerini atar. Bugün başarılı kabul edilen 
yükseköğretim kurumlarına bakıldığında hepsinin iyi bir kütüphanesinin olması 
tesadüf değildir. İddialı ve alanında saygın bir üniversite olmanın, olmazsa olmaz 
koşulu çok iyi bir kütüphaneye sahip olmaktan geçmektedir. Şimdi ise kütüphaneden 
beklentilerden bahsetmek istiyorum. Akademisyen-Kütüphaneci işbirliği biz her ders 
başlayınca hocalar silibus verir, silibuslarda hangi kitabın okutulacağı söylenir.  Ben 
kütüphaneme geldiğimde bu kitabı bulamıyorum.  Bundan dolayı akademisyenlerin 
önceden kütüphanelere biz bu kitabı okutacağız, bu kitap kütüphanede olmalıdır 
demesi bizim için iyi bir anlayış.  
 
Öğrenci olarak 24 saat açık bir kütüphane istiyoruz. Bu pek mümkün değil, benim de 
gördüğüm kadarıyla akşam saat 9’dan itibaren kütüphanede 2-3 kişi oluyor.  Bu şöyle 
olabilir, belki final dönemlerinde 24 saat açık olablir. Fotoğrafta gördüğünüz gibi çok 
güzel bir dinlenme alanı var.  Belki kütüphanemizde de böyle bir dinlenme alanı 
olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  
 
Prof. Dr. Hasan Ünal: Sayın Hasan Furkan’a da çok teşekkür ediyoruz. Programda 
minik bir değişiklik yapıyoruz, kahve arasından önce varsa sorularınızı alalım.  
 
Soru: Geçekten çok zevkle dinledim; Zafer Hocamla başlayan Nilüfer Hocamla 
devam eden ve tüm konuşmacılarımız gerçekten çok isabetle seçilmiş, konular 
hakikaten bizler için de çok güzel oldu. Ben 2007’de Atılım kadrosuna katıldım, diğer 
üniversitelerde de öğretim üyeliği dönemim oldu ama kütüphaneyi anlatırken sınırsız 



destek diyeceğim, hakikaten ne tür isteğimiz, dileğimiz varsa anında çözümlendi. Ve 
başta Nilüfer Hocam, bütün personelimiz çok güler yüzlü, iletişime açık ki ben çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.  Nasıl derste dersi sevdiren hocadır, hakikaten 
burada da sizler ve ekibiniz, her zaman yardıma açık olmanız. Burada 
konuştuklarımızın yanı sıra ben kütüphaneye yapılan bağışlar açısında çok önem 
veriyorum. Öğrencilerimiz de bağışta bulunabilirler, kütüphanemiz bağışlarla ayakta 
duruyor; bir film olabilir, bir kitap olabilir, elinizde ne varsa lütfen kütüphanemize 
bağışlayın. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bültenimizi çok faydalı 
buluyorum. Çok zevkle okuyorum gerçekten kültür ve sanat etkinlikleri olsun, birçok 
konuda çok donanımlı bilgi edinmemizi sağlayan gerçekten çok güzel bir bülten, 
ellerinize sağlık.  
 
Ben hocaların rolünün de çok önemli olduğunu düşünüyorum.  Burada söylendi, 
araştırma teknikleriyle ilgili derslerde zaten kütüphaneyi kullanamda ilgiyi koruyor 
ama diğer derslerde de hocaların etkin rolü çok önemli. Bizler sizi kütüphaneye 
bağlayacağız; çünkü biz öğrenciyle kütüphane arasında bir bağ olarak çok önemli bir 
rol üstleniyoruz. Son olarak da Nilüfer Hocam benim sizden bir isteğim olacak: Bizim 
basım evimizde yayınlanan bir takım kitaplarımız var, ben onların da çok değerli 
kitaplar olduğunu düşünüyorum ve bu kitapların birer örneği belki bir bölmede yer 
alabilir. Teşhir amacıyla da orada bulunsun, zaten ulaşım, erişim var ama bence 
bunun dışında birer örneğinin de bir camlı bölmede olabilir. Orada sergilenmesinin 
çok güzel olacağını düşünüyorum. Nacizane önerim. Burayı çok değerli insanlar 
ziyaret ediyor, onlar için de çok değerli bir imkân olur diye düşünüyorum.  
 
Nilüfer Ünal: Aslında üniversite yayınlarımızı Kurumsal Arşiv birimimizde koruyoruz 
üçüncü katta. Belki o yüzden gözden kayboluyor ama önerinizi dikkate alıp giriş 
katına dinlenme alanında bir yer yapabiliriz.   
 
Soru: Böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum, burada olmaktan mutlu oldum. 
Doğal olarak kendimle olayı ilişkilendirmeye başladım. Güzel bir sunum çalışması 
yapmışsınız, iyileştirmeye açık alanlarınızı cesaretle söylediniz, bende kendi adıma 
onu bir yerlere kaydetmeye başladım. Bir anlamda Almanları anımsadım, sizi bir film 
kaydı yapma yaklaşımınıza bizim kültürümüzde tuhaf yaklaşılmasını da anlayışla 
karşılıyorum. Ama şöyle püf bir nokta var. Bugün dünya üzerinde en çok kayıt 
tutanların Almanlar olduğu söylenir. Ama bunun da gerçekten bilgi yönetimim için 
bilginin transferi için inanılmaz muhteşem hazine olduğu söylenir. Sizin de şu anda 
yönettiğiniz aslında bir hazine. Bu işi daha çok bilgi yönetimi diye düşündüm. O 
anlamda da bir katkıda bulunmak istiyorum. Son dönemlerde bilgi yönetimi kavramı 
işlenirken en kritik unsurun örtük bilgi paylaşılması olduğu söylenir.  Kütüphanemizin 
bir bölgesinde eğitim öğretim ve öğrenim için sosyalleşme amaçlı da kullanmakta 
fayda var hem insanların hem öğrencilerin kaynaşmasının hem de sosyalleşen bilgi 
transferine güzel bir ortam sağlayacağını düşünüyorum.  
 
Nilüfer Ünal: Geldikleri için herkese teşekkür ediyoruz.  



 
Prof. Dr. Hasan Ünal: Bu oturumun sonuna geldik, yarın başka bir panelimiz daha 
var sizleri oraya bekliyoruz tekrar teşekkür ediyorum. 


