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Hayatım boyunca yaptığım ve yapacağım her işin hep mükemmel ya da mükemmele en yakın şekilde 
olmasını istedim. Hayatımıza yön veren mesleklerimizdir. Mesleklerimizin değerini bilip, üzerine 
yoğunlaşarak hayatımız boyunca başarılı adımlar atabiliriz. Ben mesleğimi seçtim ve başarıyla 
ilerlememde faydası olacağı kanaatindeydim. Bunun için uzmanlaşacağım konuda önüme çıkan tüm 
fırsatları değerlendiriyorum. Ama bu fırsatlardan en değerlisi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin yapmış 
olduğu “Job Shadowing Programı” oldu. Biraz araştırma ve biraz sosyal olarak bir çok etkinlikten 
haberdar olabiliyoruz. Bu programı sosyal medyada takip ettiğim grup ve platformlar üzerindeki 
paylaşımlar yoluyla gördüm. Programa gayet basit ve başarılı olan formu doldurarak başvurumu yaptım. 
Kontenjan sınırı nedeniyle isteyenin ve hak edenin programa dâhil edileceği için sevinçliydim. Ve 
sevindirici kabul mailini aldım. Daha önce gittiğim, ziyaret ettiğim bir Kütüphane olmasına rağmen arka 
taraftaki işleyişi görmek beni heyecanlandırmıştı. Dinamik ve işini bilen kişilerin olduğu o genç kadro ile 
muhteşem olmaya aday bir kütüphaneydi. Aday dedim; çünkü orada çalışan personele daha çok imkân 
verilse eminim muhteşemden öte bir kütüphane olacaktır. Mimari olarak göze hoş gelen bir görüntüsü 
var; ama binanın yapısından kaynaklı ciddi bir ses sorunu var. Kullanıcılar da bu konudan çok rahatsız 
oluyor. Eminim yakın zamanda çözüm getirilecektir. Aslında programdan çok beklentim yoktu. Sebebi ise 
zamanın gerçekten çok kısıtlı olmasıydı. Fakat grup çalışmasının, iş arkadaşı olmanın ne demek olduğunu 
hissettim. O kadar iyi bir çalışma ortamı vardı ki bu kadar kısa sürede neler kapabilirim diye düşünüp, 
durdum ve gerçekten çok şey kaptım. Kesinlikle mesleki farkındalık sağladı. Belki de mesleğimi 
yapacağım şeklimi tamamen değiştirdi. Bizlere hep söylenen bazı şeyler olur. “Yönetim müsaade etmez, 
bizim istememizle bir şey olmuyor” tarzı sözler. Bunlar benim gibi geleceğin meslektaşlarının aklında bu 
meslekte birşeyler yapmaya kalktığında engeller ile karşılaşacağı ve bu engelleri aşamayacağı düşüncesi 
oluşturuyor. Ama ben anladım ki bir şeyler yapmak imkânsız değil. Belki biraz zorlanarak ekip çalışması 
ile ortaya yeni şeyler koyduğumuzda o engeller teker teker aşılıyormuş. Kütüphane personeli bana bunu 
aralarındaki iletişim ile çok net bir şekilde fark ettirdiler. Görevli olduğum Kurumsal İletişim Biriminin iş 
akışına bir nebze şahit oldum. Afiş çalışmalarının nasıl yapıldığını öğrendim. Bir bilgi merkezinin nasıl 
çalıştığını, hangi birimlerin olduğunu ve neler yapıldığını öğrendim. Edindiğim bilgi, deneyim ve çevre 
gelecekteki işime daha hızlı adapte olmamı sağlayacak. Zaten iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. 
Onlardan öğrenecek daha çok şeyimiz var. Program bittiğinde düşüncem “Bir gün daha iyi geçirilemezdi” 
oldu. Programın faydası görülenden çok daha büyük. Daha fazla kişinin katılabilmesi için sık sık yapılmalı. 
Bence programın süresi uzatılabilir. Ya da sadece kataloglamaya meraklı kişiler ile “Kataloglama Günü”  
vb. yapılabilir. Alternatifler olmasına rağmen en büyük hedefim bölümde akademik kariyer yapmak. 
Yüksek lisansımı yaparken araştırma görevlisi olamazsam bir bilgi merkezinde çalışıp, hem 
tecrübelenmek hem de bu zamana kadar öğrendiklerimi teoride kalmadan uygulayarak görmek 
istiyorum. Tabi bu çalışma sırasında yanlış ya da eksik bulduğum durumlar üzerine yoğunlaşarak 
mesleğime katkıda bulunmak istiyorum. Bu bahsettiklerim mesleğimdeki adımlar aslında. Kişisel olarak 
kendimi geliştirmek va daima ilerlemek istiyorum. Çoğu kişi iş için gerekli olan kişisel gelişimin sadece 
yabancı dil öğrenmek olduğunu düşünüyor. Ben yabancı dil haricinde bilgisayar teknolojileri üzerine de 
yoğunlaşarak özellikle yazılım ve yapay zekâ üzerine gelişmek istiyorum ve bunun için çalışmalara 
başladım sayılır. Bilgi Teknolojileri Birim sorumlusu Hakan Bey bana bu konuda çok iyi fikirler verdi. 
Bunlar haricinde Osmanlıca bilgimi arttırmam gerektiğini, maddi manevi bana ne kadar faydasının 



olacağının farkında olmamı Kurumsal Arşiv sorumlusu Özcan Bey’e borçluyum. Kendi tecrübeleriyle 
aklımda bir ampül daha yaktı. Tabi her şey bunlarla da bitmiyor. Sosyal olmak gerektiğini düşünüyorum. 
Mesleki platformları sürekli takip ederek faal olmak, kongre, sempozyum, seminer vb. katılmak hatta 
artık katılım kadar bildiri de sunmak istiyorum. Bizler belkide tüm mesleklerin ihtiyacı olan mesleğiz. 
Yaşamak için, varolmak için bilgiye ihtiyaç var. Eğer bizler doğru bilgi ile doğru kullanıcıları birleştirirsek 
önce bireyler sonra toplum gelişir. Bilinçli bir toplumun yapamayacağı bir şey yok bence . Toplumun 
gelişmesi için refah düzeyinin için bilgili insanlar yatiştirmeliyiz. Bizler görevlerimizi layığı ile yaparsak 
herkes gelişir. Sanırım ne kadar teşekkür etsek az gelir. Bu program belki de hayatımızdaki en önemli 
kararlarımızdan biri olan meslek seçimimizi daha iyi değerlendirme ve daha iyi bir rota çizme şansı verdi. 
Tüm personel arkadaşlara gerçekten misafirlikleri için ve ilgileri için çok teşekkür ederim onlar sayesinde 
daha verimli ve faydalı bir gün olduğundan eminim. İsim olarak ayrıca teşekkür etmem gerekenler var;  
Aysel Hanım bütün gün bizlerle ilgilendi. Güleryüzü ve enerjisi hiç eksik olmadı. Banu Hanım benim günü 
daha verimli geçirmem için öncesinden notlar oluşturmuş, gerçekten çok faydalı bilgiler verdi. Sohbet 
ederek birimi anlattı ve iş akışını gösterdi. Sanırım bu kadar kısa sürede daha iyi öğretemezdi. Hakan Bey 
bilişim üzerine çok konuştuk benim için çok değerli bilgiler verdi. Özcan Bey Osmanlıca konusunda 
resmen gözümü açtı. Ben; “Ne işime yarayacak?” derken, beni herkesten bir adım öne çıkaracağını fark 
ettirdi. Emre Bey bizlere arkadaşça yaklaşarak ve bizlerin konuşmalarını dikkatlice dinleyerek bizlere ne 
kadar değer verdiklerini bir kez daha gösterdi. Bizlere verdiğiniz onca bilgi için ve bizlerin mesleğimizde 
yerimizin olduğunu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. 


