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ÖZET 

Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information Industry 

Association) başkanı Paul Zurkowski tarafından Kütüphane ve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu 

(National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)) için hazırlamış olduğu bir 

raporda kullanılmıştır, şemsiye bir terimdir. Bilgi gereksinimini tanımlama, Gereksinim duyulan 

bilgiyi bulma, Değerlendirme, Etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi şeklinde de American 

Library Association tarafından da tanımlanmıştır.  

Bu Bildiride ; Kullanıcı eğitiminin tanımı, önemi, amaçları, Kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı, 

Değişen kullanıcı beklenti ve gereksinimleri, Kullanıcı eğitimi, bilgi okuryazarlığı ve  Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi uygulaması, OMÜ’de neden kullanıcı eğitimine ihtiyaç duyuldu? Kullanıcı eğitimi  

ile OMÜ’de hedeflenenler, Planlama süreci, uygulamalar, örnekler, Sonuçlar ve öneriler 

sunulacaktır. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim doğal olarak bilgi patlamasına 

sebep olmuştur. Üretilen bilgiler yeni teknolojileri doğururken, bu teknolojiler de bilginin her geçen 

gün daha hızlı ve daha kolay paylaşımına olanak tanımaktadır, değişim hem bireyler hem de 

toplumlar için merkezinde bilginin yer aldığı bir gelişmişlik düzeyini işaret etmektedir. (Polat ve 

Odabaş, 2008). 

  Bu süreç bilgi edinme ve öğrenme ortamlarının, bu ortamlar için kullanılan araçların, 

uygulamaların ve hizmetlerin yapısını yeniden şekillendirmektedir. Bu durum, yaşam boyu öğrenme 

kapsamında bireylerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen 

becerilerin bireylere kazandırılmasında kütüphaneler tarafından düzenlenecek eğitim etkinliklerinin 

önemli katkıları bulunmaktadır (Özel, 2014, 253) 

Kullanıcı eğitimi, kütüphane öğretimi ya da kütüphane oryantasyonu akademik 

kütüphanelerin en önemli görevlerinden biridir. Birebir, grup, çevrimiçi eğitim programları, görsel-

işitsel materyaller, web tabanlı eğitim uygulamaları, basılı kılavuzlar, yönlendiricilerle de 

gerçekleştirilebilir. Bilginin nereden bulunacağı, neden belli bir arama stratejisi kullanmak gerektiği, 

başka hangi kaynakların kullanılabileceği, kütüphanenin ne şekilde kullanılacağı ve bulunan 

kaynakların nasıl başka kaynaklar bulmaya yardımcı olabileceği konusunda bilgiler veren eğitim 

programları şeklinde de tanımlanmıştır. (Feather ve Sturges, 2003) Çapar ve Gürdal da kullanıcı 

eğitimini ; “kullanıcıya bilgi erişim sürecinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için gereksinim duyduğu 

bilgi ve becerileri kazandırma işlevini yerine getirir” şeklinde tanımlamıştır. (Çapar ve Gürdal, 2001: 

409) 

Kullanıcı eğitiminin ; kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden en fazla yararı ortaya 

koyması, kullanımı arttırması, kütüphane kaygısı yaşayan kullanıcıların kaygı nedenlerini (ne 



yapılacağının, nereden nasıl başlanacağının  bilinmemesi vb.) en aza indirgemesi ya da tamamen 

ortadan kaldırması gibi faydaları vardır. Bu eğitimler; kütüphane kullanıcılarına kütüphane 

kaynaklarını, imkanlarını ve hizmetlerini tanıtmak, bu kaynak ve hizmetlerden etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak, kullanıcılara kütüphane becerileri kazandırmak, kullanıcıların kendi 

kendine yetebilen bağımsız kullanıcılar olmasını sağlamak, kütüphaneyi akademik etkinliklerin 

merkezi haline getirmek ve kullanıcıları bilgi kaynakları konusunda eğiterek, onların bilgi kaynakları 

hangi ortamda olursa olsun en etkili şekilde yararlanmaları konusunda eğitmek (Fidzani, 1995 : 3) gibi 

amaçları vardır. 

Kullanıcı Eğitimi ve Bilgi Okuryazarlığı kavramlarının aynı anlama geldiğini düşünenler ile farklı 

olduklarını düşünenler mevcuttur. Genel görüş ; bilgi okuryazarlığının, bireylerin enformasyon 

bilincini kazanmaları, eleştirel düşünme becerilerinin bilgiye dayalı biçimde geliştirmelerini olanaklı 

kılma yönünde, bibliyografik eğitim veya kullanıcı eğitiminden çok daha fazla misyon üstlendiği 

yönündedir. (Gürdal, 2000 : 179) Teknolojideki gelişmelerle birlikte kullanıcı eğitim programlarının 

içeriği genişlemiş ve bilgi okuryazarlığı adı ile yeniden yapılandırılmıştır.(Polat, 2005 : 274)  

Bilgi okuryazarlığı, kullanıcı eğitiminden daha üst düzeydedir, daha üst bir aşamasını ifade 

etmektedir. (Işık, 2010, 68) 

Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information 

Industry Association) başkanı Paul Zurkowski tarafından Kütüphane ve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu 

(National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)) için hazırlamış olduğu bir 

raporda kullanılmıştır, şemsiye bir terimdir. (Polat ve Odabaş, 2008) 

American Library Association ise bilgi okuryazarlığını ; Bilgi gereksinimini tanımlama, 

gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi şeklinde 

tanımlamıştır.  

Bilgi okuryazarı kişi ; Doğru ve yeterli bilginin karar verme için temel oluşturduğunun 

bilincindedir, bilgi gereksinimini fark eder, bilgi gereksinimine dayalı olarak soruları formüle eder, 

bilginin potansiyel kaynaklarını belirler, başarılı bir arama stratejisi geliştirir, bilgisayar ve diğer 

teknolojileri kullanarak bilgi kaynaklarına erişir, bilgiyi değerlendirir, uygulamada kullanmak üzere 

bilgiyi düzenler, mevcut bilgi yapısı içerisinde yeni bilgiyi birleştirir, bilgiyi eleştirel düşünme ve sorun 

çözmede kullanır. (Doyle, 1994, 2-3) Bu becerilerin 7 boyutuna  (Bruce, 1997) bakılacak olursa ; Bilgi 

teknolojisinin kullanımı, Bilgi kaynaklarının kullanımı, Bilgi sürecinin yönetilmesi, Bilginin kontrolü, 

Bilgi birikimi oluşturma, Bilgi birikimini geliştirme, Bilgelik becerileri görülecektir. 

Bilgi okuryazarlığı, bilgi sorunlarını çözme becerisi olarak da görülmektedir. Bu becerileri 

Spitzer, Eisenberg ve Berkowitz altı boyutta ele almışlardır. (Polat ve Odabaş, 2008) 

Bunlar ; Hedef tanımı, Bilgi arama stratejilerinin geliştirilmesi, Bilginin / bilgi kaynaklarının 

bulunması, Bilginin / bilgi kaynaklarının kullanımı, Bilginin iletimi ve Sürecin değerlendirilmesidir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde geçmişte kütüphane eğitimi, kütüphane oryantasyonu gibi 

çeşitli adlar altında verilen etkinlikler, günümüzde kapsamı ve biçimi değiştirilerek “Bilgi Okuryazarlığı 

Programı” adı altında sürdürülmektedir. 



Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, yaşam boyu öğrenmenin farkındalığının ve 

öneminin artması, kullanıcı profillerinin değişmesi, gereksinimlerindeki farklılaşma, özellikle 2000 

sonrası bilgi kaynaklarının hızla artması, yeni sürümlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesi, değişen 

kullanıcı beklenti ve gereksinimleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Bilgi Okuryazarlığı Programı’nın 

oluşturulmasında en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kullanıcı gereksinimleri her geçen gün değişmekte ya da artmakta, kullanıcıların 

kütüphanelerden ve bilgi merkezlerinden istekleri çeşitlenmektedir. (Işık, 2010, 68) Bunları iki ana 

sebebe bağlayabiliriz ;  Teknolojide ve Eğitim sisteminde yaşanan gelişmeler. Bu süreçte bilgi sunan 

merkezler ile teknoloji büyük bir etkileşim içindedir. Hizmetler nitelik, nicelik ve hız açısından büyük 

değişikliklere uğramıştır. Kullanıcıların bilgi düzeylerine göre eğitiminin önemi ve   gereksinimi her 

zamankinden daha fazla artmıştır. 

Bilgi Okuryazarlığı programı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik ve idari personelinin, 

öğrencilerinin Işık’ın da (2010, 126) çalışmasında belirttiği ; Sistemli düşünme yetisi kazanmaları, 

Akademik çalışmalarını kolaylaştırmak, Bilgi üretimlerini arttırmak, Doğru ve güvenilir, erişim isabeti 

yüksek, anlamlı bilgilere en kısa sürede ulaşmaları, Bilgi kaynaklarını etkin biçimde kullanmaları, 

Kütüphaneyi, kütüphane web sayfasını tanımaları ve etkin şekilde kullanmaları, Yeni bilgi 

kaynaklarından haberdar olmaları, onların kullanımlarını öğrenmeleri, Kütüphane ve kaynaklarının 

kullanımı konusunda farkındalık sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Bu program planlanırken ; öncelikle kurumdaki kullanıcı profilleri incelenmiştir. Kaygusuz’un 

(2004, 22-23) çalışmasında işaret ettiği kullanıcı profilleri ile karşılaşılmıştır.  

Bunlar ;  

 Kütüphanelerin sunduğu imkanları yakından izleyen, hizmetlerinden ve tüm 

olanaklarından verimli şekilde yararlanan, genç ve bilgisayar okuryazarı bir grup, 

 Teknoloji konusunda bilgi sahibi ama aradığı her şeye tarama motorları aracılığıyla 

erişebileceğini düşünen ve bu şekilde davranan bir grup, 

 Teknoloji konusunda sorunları olan, eski alışkanlıklarını bırakmak istemeyen kullanıcı 

grubu olarak gözlemlenmiştir. 

Kullanıcıların bilgi düzeylerine göre eğitim gereksinimlerini karşılamak amacıyla eğitim verilecek 

gruplar ; Üniversite yönetimi, akademisyenler, lisans ve ön lisans düzeyi öğrenciler, lisansüstü 

öğrenciler, dış kullanıcılar ve engelli kullanıcılar şeklinde belirlenmiştir. 

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için ; Her akademik yıl ya da yarı yıl başında yeni başlayan lisans ve ön 

lisans öğrencilerine ; Kendi fakültelerinde yapılan oryantasyon günlerinde genel tanıtım amaçlı sunum 

ve söyleşiler..sonraki günlerde küçük gruplara belirli aralıklarla;  

Fiziksel mekan tanıtımı 

Kütüphane koleksiyonuna erişim 

Kaynakların tanıtımı 

Internet hizmetleri 



Otomasyon programının tanıtımı yapılmıştır.  

Böylelikle Formalite icabı çok kalabalık gruplara verilen işlevsiz oryantasyon programının yerini bu 

formattaki eğitim almıştır. 

Ayrıca ; Araştırma konularına, proje çalışması dönemlerine denk gelen zamanlarda ; Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi derslere misafir eğitmen olarak katılarak, 

Kütüphanenin bilgisayar parkında uygulamalı eğitimler vererek 3. ve 4. sınıftaki lisans öğrencilerine 

verilen konu odaklı eğitimler verilmiştir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine ise Geleceğin  uzman  kişileri  ve  bilim  insanları  olacak  olan  

lisansüstü öğrencilerin, yayın çalışmalarındaki sayı ve kaliteyi arttırma, bilgi okuryazarlığı becerilerinin 

kazandırılması, aralarındaki iletişim ve etkileşimi sağlama  ve ülke  içindeki  akademik  hayattan  

uluslararası  bağlantılara kadar hemen  her  konuda bilgi donanımının sağlanması amacıyla 

düzenlenen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar Enstitüleri ile 

birlikte organize edilen Lisansüstü Eğitim Günleri, Söyleşiler, Uygulamalar planlanmış ve hayata 

geçirilmiştir. 

Ofislerde küçük gruplara informal (programsız) eğitim (otomasyon programı, e-kaynaklarda yayın 

arama, uygulamalı anlatım vb.) verilmiş,  Lisansüstü eğitiminde, müfredatta «Bilimsel Bilgiye Erişim» 

dersinin de yer alması için çalışmalar yapılmıştır.  

Bu uygulamalara verilecek en iyi örnek ; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitim Günleridir. Etkinlikte «Fen Bilimlerinde Bilimsel Bilgiye 

Erişim ve Bilgi Okuryazarlığı» konulu sunum yapılmıştır. Bu sene 4.’sü düzenlenecek olan programda 

44 akademisyen 33 farklı konu başlığında konuşmacı olarak sunum yapmıştır. Sunumların iki güne 

yayıldığı etkinlikte, katılımcılara uygulanan anket sonucunda sunumumuz en yararlı sunum olarak 

seçilmiştir.  

Diğer enstitüler de bu programları örnek alarak kütüphanenin aktif olarak rol aldığı eğitim günleri 

düzenlediler ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilk eğitimin bildirileri elektronik kitap formatında 

yayınlandı. 

Akademisyenler, Kütüphanelere araştırma, eğitim-öğretim sorumluluğundan dolayı sıklıkla 

gereksinim duyan, duyması gereken kullanıcı grubudur. Öğrencileri kütüphane kullanımına 

özendirmesi açısından anahtar bir rol oynarlar, Kütüphane imkan ve hizmetlerinden haberdar 

olmamaları sıklıkla rastlanan problemlerdendir. (Hem kütüphane hem de kurumun web sayfasından 

yapılan duyurulara, e-posta ile bilgilendirilmelerine, broşürlere, posterlere, kılavuzlara rağmen)  

Akademisyenlerin doğru ve güvenilir bilgiye erişim sağlayamamalarının sebepleri arasında aşırı bilgi 

ve kaynak yüklemesi, kaliteli enformasyona ulaşamamaları, ürün ve problem odaklı sorularda 

öncelikle yaygın tarama motorlarını tercih etmeleri, araştırmalarına başlarken kütüphaneler ya da 

kütüphanelerin web sayfalarının en son sırada yer alması, yoğun programları, araştırmaya vakit 

ayıramamaları yer almaktadır. 

Daha önceki dönemlerde firmalar ya da kütüphane görevlileri tarafından akademisyenlere verilen 

eğitimlerde bazı sorunlarla karşılaşılmıştır ; örnek verilecek olursa katılım azlığı, ilgisizlik, özen 

gösterilmemesi vb., personel yetersizliği, iletişim eksikliği, organize ederken karşılaşılan sorunlar, bilgi 



ya da donanım eksiklikleri, uygulamaya yönelik eğitim verilememesi, kendini tekrar eden yetersiz 

eğitimler ve doğal olarak bunların sonucunda ortaya çıkan beklentileri karşılayamama. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bunların çözümüne yönelik olarak ; Öncelikle üst yönetime 

kütüphanenin kaynak ve hizmetlerini tanıtmak, yönetime kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı 

programlarının önemini belirterek anlayış ve desteklerini kazanmak, üst yönetimle birlikte sağlıklı bir 

iletişim kurarak, akademik birimler tarafından da bu hizmetin desteklenmesini sağlamak, profesyonel 

şekilde, «kütüphaneci-öğretim üyesi işbirliği çerçevesinde, değişen kullanıcı beklenti ve 

gereksinimlerine uygun» kullanıcı eğitimleri organize etmek düşünülmüştür. 

Bu aşamada ; Dekanlar ve bölüm başkanları ile görüşerek Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri gibi 

birimlerde akademisyenlerin genelde polikliniklerde, ameliyatlarda, muayene danışmanlıklarında 

olmasından dolayı yaşanan ilgi ve katılım azlığı sorununu ilgili birimlerin düzenli olarak 

gerçekleştirdikleri «makale saatleri, seminer» günlerinde eğitim düzenleyerek ortadan kaldırmak, 

Diğer fakültelerde de yine işbirliği ile bölümlerin benzeri etkinliklerinde yer almak, kurumumuzda 

göreve yeni başlamış akademisyenlere bire bir ya da küçük gruplar halinde eğitim verilmiştir. 

 

Sonuç olarak ; 

Kütüphanecilerin başarılı bir kullanıcı eğitimi verebilmesi için ; 

Sürekli ve hızlı bir şekilde öğrenim kapasitesine sahip olmaları, 

Kaynaklara erişim ve kaynakları düzenleme için yeni yollar takip etmesi, 

Teknolojideki eğilimleri takip etmesi, 

Hizmet ve kullanıcı odaklı olabilmesi, 

Değişimlere ayak uydurma becerisine sahip olabilmeleri, 

Mesleki literatürü takip etmeleri (Işık, 2010, 68) 

İşbirliği çalışmaları yürütmeleri (Peltier-Davis, 2009, 20) 

Kullanıcı eğitimi sorumluluğundan dolayı öğretim teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

Üniversite üst yönetimi, akademik birimler ve kütüphane yönetimi tarafından kullanıcı eğitimi 

hizmetleri ne kadar desteklenirse, hedeflenen başarıya ulaşma olasılığı da o kadar yüksek olacaktır.. 

Kullanıcı eğitimi akademik program içerisinde yer almalıdır,  eğitimin sistematik olarak uygulanması, 

tüm üniversite çevresinin katılımının sağlanacağı şekilde planlanması gerekmektedir 

Kullanıcı eğitimi kütüphaneciler tarafından verilmelidir..(sahada olmaları, konuya hakimiyet, deneyim, 

uzmanlık, profesyonellik, kaynak ve hizmetler hakkında daha bilgili olmaları…) daha da önemlisi; 

kullanıcıyla karşılıklı olarak güven duygusu, sağlıklı ve bir iletişim ortamının kurulmasına olanak sağlar. 

Firmalar ve firma temsilcileri ile ürünleri, eğitimleri konusunda işbirliği sağlanmalı, öneriler, görüşler, 

geri bildirimler doğrultusunda programlar hazırlanmalıdır. 



Üniversite kütüphanelerinin hizmetleri arasında yer alması gereken kullanıcı eğitimi hizmetinin, 

kullanıcı gereksinim ve beklentilerine uyarlanması gerekmektedir. 

Hazırlanan kullanıcı eğitimi programlarının, beklentilere yanıt verebilmesi için sürekli gözden 

geçirilerek yeni uygulamalara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kullanıcıların alt yapısını belirlemeden doğrudan kaynak kullanımına yönelik eğitim 

hazırlanmamalıdır.(Işık, 2010, 6) 

Yeni bilgi hizmetleri ve ürünler ile birlikte, bireye göre hizmet tasarlama ilkesini benimsemeleri ve en 

önemlisi bunu pazarlayabilmeleri gerekmektedir. 

Kullanıcı eğitimi web tabanlı eğitim uygulamaları ile de desteklenmelidir. 

Kütüphaneler ; 4K (Kaynak, Kullanıcı, Kütüphaneci, Kullanıcı Eğitimi) kavramlarını bir araya getiren, bu 

dört kavramın aralarındaki ilişkinin kuvvetli ve başarılı olması ile doğru orantılı olarak hedeflerine, 

amaçlarına ulaşan kurumlardır. (Işık, 2010, 38) 
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