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İçinde 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 anlamlı bir yapıya dönüştürülmesi önem taşımaktadır. İşte bu dönüştürme sürecinde okuma 
eyleminden bahsedilebilir. Tüm varlığa yapılan en güzel yolculukları anlatan kitaplar, insan hayatının 
vazgeçilmez bir unsurudur. Kitap okumak kültürün ve eğitimin anahtarıdır. “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” (Aras, 2014:10). 

 
Okumanın bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkısı büyüktür. Farklı dil ve kültürlere ait 

eserlerin okunmasının bireye çok yönlü faydalar sağlayacağı her zaman vurgulanmalıdır. Bununla 
birlikte, “[kitaplar], insana özgü bazı değer ve niteliklerin yerleşip kökleşmesi, toplumsal yaşamın ve 
çağın gerektirdiği değerlerin benimsenmesi yolunda önemli roller oynar. Kısacası ... eserler hem 
bireysel hayatla, hem de sosyal hayatla ilgili olarak, iyiye, güzele ve doğruya yönelme yolunda, yeni 
değerler kazandırma yolunda .... eğitir” (Kavcar, 1994:6).  

 
Aynı zamanda, “... [kitaplar] insanın tüm duygu ve bilgi yönünü açar, açıklar ... İnsanı kendine 

öğretir [okumak] … İnsanı insana [ve tüm varlığa] yaklaştırır ... [varoluşun] nasıllığına aydınlık getirir ... 
Okuyucunun anlayış ve duygudaşlıkla kendi benine özgü çevreyi aşmasına, insan olanaklarının 
çeşitliliğine ilişkin bir bilinç elde etmesine yol açar ...” (Uygur, 1969: 158, 160). “[Kitap], toplumun 
yarattığı dili kendi aracı olarak kullanan [toplumsal bir kaynaktır] ... [ve] yaşamı temsil eder” 
(Wellek&Warren, 1982:122).  Bu anlamda, “[y]azar yalnız toplumdan etkilenmekle kalmaz, toplumu 
etkiler ... Toplumsal bir belge olarak kullanıldığında yazın, toplum tarihinin ana çizgilerini ele [verir]” 
(Wellek&Warren, 1982:122-135).  

 
Bireyler okuyarak farklı değerlere ve kültürlere saygı duymayı öğrenebilir, analitik düşünebilir 

ve kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Bir anlamda, “[s]omut metinler sayesinde adil ve hoşgörülü 
olmak, empati kurmak, önyargı ve ideolojik kodlanmışlıktan, aşırılıklardan, bencillikten kurtulmak, 
farkındalık kazanabilmek, erdemli ve sağduyulu olabilmek gibi soyut ve manevi değerlerin 
kazandırılması sağlanacaktır” (Aras, 2014: 17). 

 
Okumak üzerine söylenen çok güzel sözler vardır, bu sözlerin pek çoğu okuma alışkanlığının ve 

dolayısıyla kitapların insan yaşamına sonsuz katkılarını ifade eder. Okuma alışkanlığının kazandırılması 

gerekmektedir; okuma bilincine sahip bireylerden oluşan toplumların gelişmeye açık toplumlar 

olduğu görülmektedir. Okuma alışkanlığı bireylerin farklı amaçlarla kitap okumayı yaşamlarında 

düzenli bir eylem haline dönüştürebilmelerini ifade etmektedir.  

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, ufkunu açan, kelime dağarcığını 
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genişleten, farklı ve objektif bakış açıları kazandıran, estetik algısını biçimlendiren, ruhunu 
zenginleştiren, farklı görüşlerin varlığını öğreten, zihnini canlandıran, genel kültürünü arttıran, bilişsel 
ve davranışsal olgunluk kazandıran en sadık dostlardır (Aras, 2014:17).  

 

Kütüphaneler 
 

“Kayıtlı bilginin toplanması, düzenlenip-saklanması ve yararlanmaya sunulması kütüphane 
kurumunu doğurmuştur” (Atılgan, 1991:69). Bu anlamda, bu bilgiye ulaşılması ve okuma alışkanlığı 
kazandırması açısından kütüphanelerin insan yaşamındaki önemi göz ardı edilemez. Kütüphane 
alışkanlığı, bireylerin bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi farklı biçimlerde kullanmak ve değerlendirmek 
üzere kütüphane kaynaklarından belirli zamanlarda yararlanması şeklinde tanımlanmaktadır. 
Kütüphane alışkanlığına sahip bireylerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu, dil becerilerinin 
ve iletişim kurma yetilerinin daha çok geliştiği görülmektedir. Öğrencilerin ders çalışmak, ödünç 
kaynak almak, ödev yapmak, sunum konuları ve proje dersleri için araştırma yapmak, edebiyat 
metinleri okumak, farklı disiplinlerdeki akademik yayınları takip etmek, düzenlenen seminer, panel 
gibi kültürel etkinlikleri izlemek üzere kütüphaneye gittikleri görülmektedir.   

 

Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 
 

Bu noktada Atılım Üniversitesi Kütüphanesini ele aldığımızda kütüphanenin fiziksel koşulları, 
teknik donanımı ve hizmetler açısından katettiği gelişme dikkat çekicidir. Uzun süredir Atılım 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev alan ve kütüphanedeki kaynakları çok sık kullanan bir 
akademisyen olarak bu gelişmeden ve hizmet kalitesinin bu kadar arttırılabilmesinden mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. 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 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, öğrencilerimizin analitik düşünme, 
iletişim ve sunum yetilerini geliştirmelerine katkı sağlayan okuma ve kompozisyon yarışmalarını ve Bir 
Kitap-Bir Konu etkinliklerini çok önemli ve nitelikli buluyorum. 

 
Üniversitemiz öğrencilerine yönelik kullanıcı memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anketine 

2014 yılında, 135 öğrencinin katıldığı ve aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir: 
1- Ankete katılanların % 47’si kadın, %53’ü erkektir. 
2- Ankete, İşletme Fakültesinden 9, Hukuk Fakültesinden 48, Mühendislik Fakültesinden 

45, Fen-Edebiyat Fakültesinden 9, Güzel Sanatlar Fakültesinden 12, Enstitülerden 12 öğrenci 
katılmıştır. Bu sayılar aynı zamanda, fakültelerimiz öğrencilerinin kütüphaneyi kullanma oranlarını 
göstermektedir. 

3- Gelen öğrencilerin çoğunluğu kütüphaneyi ders çalışmak amacıyla kullanmaktadır. 
Bunu azalan oranlarda; materyal ödünç almak, araştırma yapmak, kitap okumak, katalog taramak, 
gazete-dergi okumak, kütüphaneciye danışmak ve yeni gelen kaynakların takibi izlemektedir. 

4- Daha çok kitaplar koleksiyonu kullanılmaktadır.  Kullanıcıların bir kısmı elektronik 
kaynak kullanımına yönelmektedir. 

5- Kullanıcıların %87’si kütüphanede kaynaklara kolay ulaşabildiklerini belirtmektedir. 
6- Basılı kaynak kullanımı %74, elektronik kaynak kullanımı %26’dır. 
7- Ağırlıklı olarak EbscoHost ve Ebrary e-kitap veri tabanları kullanılmaktadır. 
8- Kütüphane personelinden memnuniyet anketinden; %43 oranında çok memnunum, 

%53 oranında memnunum, %4 oranında memnun değilim sonuçları çıkmıştır. 
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9- Ayrıca; grup odaları sayılarının arttırılması ve ses yalıtımının sağlanması, geç saatlere 
kadar açık kalması, kütüphane kantininin daha ucuz olması ve çeşitliliğinin arttırılması, ders 
kitaplarının da sağlanması ve havalandırma sistemindeki aksaklıkların giderilmesi istenmiştir. 

 

Öneriler 

Kütüphanelerin okuma alışkanlığının kazandırılmasında en güçlü ve önemli araçlardan biri 
olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle kütüphanelerin gerekli ölçüde kullanılması hususunda öğrenciler 
desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bunun için pek çok etken bulunmaktadır; kültür ve eğitim düzeyi, 
yaşam biçimi, algı düzeyi, dolayısıyla hem bireysel hem de toplumsal öğeler, arkadaş, aile, eğitimciler 
ve kütüphane personeli önem taşımaktadır. Aile ilk toplumsal çevredir, daha sonra eğitim kurumları 
ve öğretim elemanları gelmektedir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde ya da ne kadar erken 
başlanırsa başlansın çocuğa kitap okuma bilinci aşılanmalıdır. Evlerde kütüphane oluşturularak okuma 
ortamı yaratılmalıdır. 

Okuma eylemi sadece kitaplarla sınırlandırılmamalı günlük gazete okuma alışkanlığı da 
kazandırılmalıdır,  

Üniversite eğitiminde de bu gelenek sürdürülmelidir, 

Zorunluluktan değil, faydasına inanarak ve isteyerek kütüphaneyi kullanma alışkanlığı 

kazandırılmalıdır, 

Verilen ödevlerde muhakkak kaynak kullanımı teşvik edilmeli; öğrencilerin, dersin öğretim 

elemanından kaynak isteme eğilimleri son bulmalı, bu öğrenciler öncelikle kendi kütüphanelerine 

yönlendirilmelidir, 

Derslerde kütüphane kullanımı ile ilgili bilgiler verilmelidir. Oryantasyon programları 

düzenlenerek öğrenciler kütüphane ile tanıştırılmalıdır, 

Öğrencilerin bölümlerinin ya da fakültelerinin de kütüphaneleri oluşturulmalıdır, 
Online kitap okumak yerine kitaplara dokunmanın keyfinin bambaşka olduğu, bu hizmetin 

ücretsiz bir hizmet olduğu ve bu hizmetten yararlanmanın büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekilerek 

kütüphaneyi sürekli kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

Etkin kütüphane kullanımının olabilmesi için kütüphanelerde hizmet kalitesi geliştirilmeli, 
kitaplara erişim kolaylaştırılmalıdır, 

Kütüphane kaynakları nitelik ve nicelik yönünden arttırılmalıdır. Bu noktada, öğretim 
elemanları istedikleri kaynakları uygun zamanda ve uygun formatta kütüphaneye iletmelidir. 

Kütüphaneler tarafından eğitimin her düzeyinde okuma etkinlikleri düzenlenmelidir, 
Kütüphaneler sadece ders çalışmak için ve ödev yapmak için kullanılmamalıdır,  

Okumak bir yaşam biçimine dönüştürülmelidir, bu sayede boş zamanların okuyarak 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır, 

Boş zaman bulma sorunu yaşayan öğrencilerin faydalanabilmesi açısından, zaman yönetimi 
konusunda seminerler düzenlenmelidir. Bu noktada psikolojik ve rehberlik danışma merkezinden 
yardım almaları teşvik edilmelidir. 
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