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SONUÇ

Programa katılan ve ilgi duyan öğrencilerden 
aldığımız geri bildirimler ve öneriler 

doğrultusunda oldukça yararlı ve başarılı bir 
program gerçekleştirdiğimizi ve belirli 

dönemlerde tekrarlarını ya da benzerlerini 
yapacağımızı düşünüyoruz.

Mesleğimize ve Türk Kütüphaneciliği'ne
katkı sağlayacağına inandığımız bu programı 
kurumlararası işbirliği ile geliştirerek devam 

ettireceğiz.

*Kaynaklar: 
-Mader, Fred H.; Mader, Deanna R. D.; and Alexander, Elizabeth C., (2016) "Job Shadowing Experiences as a Teaching Tool: A New Twist on a Tried and True 
Technique," Atlantic Marketing Journal: Vol. 5 : No. 3 , Article 8. Available at: http://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol5/iss3/8
-Reese, Susan, (2005) "Exploring the World of Work Through Job Shadowing," Techniques: Connecting Education & Careers. Feb, Vol. 80 Issue 2, p18-23. 6p.

Kişinin ilgi duyduğu alanı gerçek anlamda tanımasına yardımcı olur.
--

İş dünyasında bulunduğu alanla ilgili öncelikleri ve ihtiyaçları 
anlamasına yardımcı olur.

--
 Kariyerinde önemli meslektaşları ile 

bir arada bulunma ve deneyim fırsatı elde eder.
-- 

İş dünyasına atılmadan alanındaki kişilerle iş ilişkileri ve bağlantıları 
kurmasına fırsat sağlar.

-- 
Özgeçmişine ekleyebileceği gerçek bir deneyim fırsatı kazanmış olur.

-- 
Hangi işin neden ve nasıl yapıldığını anlamaya ve aralarında 

bağ kurmaya imkan sağlar.
-- 

İleride içinde bulunacakları alanı erken tanıma ve keşfetme imkanı sağlar.
-- 

İş akış yönetimi konusunda deneyime sahip olmasını sağlar.
-- 

Deneyimleri sonrasında yeni fikirler ve yeni bir bakış açısı 
kazanmış olur. *

Daha fazlası...

JOB  SHADOWING

(Mesleki gölge / Çıraklık / Staj / 
İş gölgeliği / İşbaşında eğitim...)

Deneyimli bir çalışanı 
işinin başında izleme ve gözlemleme
imkanı veren bir iş eğitimi türüdür.

Öğrenciler, çalışanlar, stajyerler ya 
da alanı dışında bir 

işi tanımayı isteyen kişiler için job 
shadowing oldukça uygundur.

Gölge olan kişi, izlediği kişinin gün içinde
neler yaptığına dair kapsamlı bilgi

elde etme fırsatı yakalar.*

AMAÇ

54. Kütüphane Haftası kapsamında Koç 
Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi 
tarafından başlatılan ve İstanbul ve 

çevresinde öğrenim görmekte olan Bilgi ve 
Belge Yönetimi öğrencilerine yönelik 

hazırlanan job shadowing/işbaşında eğitim 
programı, Ankara ve çevresindeki BBY 

öğrencilerinin de rahatlıkla 
yararlanabilmeleri için kurumlar arası 

işbirliği ile Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim 
Kütüphanesi’nde düzenlenmektedir.

ATIL IM  ÜNİVERS İTES İ  KADRİYE  ZAİM  

KÜTÜPHANESİ
JOB  SHADOWING  PROGRAMI

NASIL ?

Programda 9 öğrenci,
kütüphanenin 9 farklı biriminde 

görevlendirilirler. Her biri 1 gün boyunca 
deneyimli bir kütüphaneciyi işinin başında 

izleme imkânı bulur. Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’nde okuyan 2, 3 ve 
4. sınıf öğrencileri programa

başvurabilir. Öğrencilerin “JobShadowing
Öğrenci Başvuru Formu”‘nu

doldurmaları yeterlidir.

KAZANIMLAR


