
Gizem Baydar - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (4. Sınıf) 
Emre Bey’in kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşım sayesinde haberdar oldum. Job 
Shadowing’e katılma amacım; tanışmak, farklı ortamları keşfetmekti. 
Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin özel üniversite kütüphanesi olduğunu, imkân 
bakımından diğer kütüphanelere nazaran daha şanslı olduğunu, kullandıkları otomasyon sistemlerini, 
Emre Bey’in (kendisini TKD sayesinde tanıdım) direktörlüğünü yaptığını, çalışma ortamının rahat ve 
eğlenceli olduğunu duymuştum.  
İlk olarak İstanbul’da ki programı duymuş; lâkin 2. ve 3. sınıfların kabul edileceğini okumuştum. Daha 
sonra sosyal medya üzerinden ilanı gördüm ve kayıt işlemlerinin son günlerine doğru başvuru yaptım. 
Formu doldurdum, gerekli bilgileri verdim ve sonrasında kabul maili aldım. Daha sonrasında ise 
kurulan ortak bir Whatsapp grubu ile Aysel Hanımın ilgisi ile de epeyce meraklanarak süreci başlattık. 
Daha evvel çok farklı ortamlarda çalıştığım için, programdan çok büyük bir beklentim yoktu açıkçası. 
Ama bana uygun gördükleri bölümün güzelliği ve tüm çalışanların sıcaklığı sayesinde beklentimin çok 
üstünde memnuniyetle ayrıldım. Kısa sürede bile olsa değişik bir iş öğrendim, meslektaşlarımla vakit 
geçirdim. Kütüphanede farklı alanların nasıl oluşturulabileceğine şahit oldum. Sınırsız çay olması en 
güzeliydi zaten. Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde klasik kütüphane kavramından çok farklı; oyun 
alanları, sinema odası, kent arşivi gibi birçok alan aslında yeni dönem kütüphanelerinin bir 
yansımasını gösterdi bize. Umarım çok daha farklı alanlarda daha güzel yenilikleri de görürüz. Mesleki 
farkındalık konusunda da, mesleğinin bilincinde ve kütüphane hakkında bilgisi olmayan insanları ilk 
olarak buraya getirmeli bence. Spesifik alanlarda çalışılarak farklı çalışmaların yapılabileceği, 
kullanıcılara ders çalışmaktan daha başka; onların istek ve beklentileri dikkate alınarak, farklı ortamlar 
oluşturulabileceğini deneyimledim. Farklı kaynaklara nasıl ulaşıla bilineceğini, Kütüphane dışından 
kaynak istenileceği zaman nasıl yollardan geçilebileceğini keşfettim.  
Program bana sadece iş alanında değil; sosyal alanda da ortaklık kattı olarak düşünüyorum. 
Fazlasıyla verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Hem kütüphane ortamı hem meslekten farklı 
insanlarla birliktelik kurmak hem de birbirini daha önce belki de hiç görmemiş insanların gün sonunda 
randevulaşarak, ortamdan ayrılması açısından güzel bir program oldu. Servis ve yemek olanaklarının 
tüm detaylar düşünülmüş, hiçbir şekilde sıkıntı çıkmamıştı, teşekkürler. Bir gün süren bu programın 
zamanı arttırılarak, daha etkin çalışmalar yapılabilir. Belki de ilk grup olmamızdan kaynaklı zaman 
problemi yaşandı; çünkü tam anlamıyla diğer bölümlerle etkileşim sağlanamadı. Mesleğimizde en 
önemli şeylerin iletişim ve güven olduğunu düşünüyorum. Alanımda iyi olup, her kullanıcıya 
ulaşabilmek gibi bir amacım var. Kütüphanecilerin gerçek hayatın süper kahramanı olduğunu herkese 
ispatlamak istiyorum.  

 

 


