
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNE ELEŞTİREL BAKIŞ 

 

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… 

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... 

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... 
 
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... 

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…  

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…  
 

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… 
 


