
                                                                                          

HULKİ AKTUNÇ KOLEKSİYONU 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDE 

Türk edebiyatının usta şair ve yazarı Hulki Aktunç’un koleksiyonu Özyeğin 
Üniversitesi’nde edebiyatseverler ve araştırmacılarla buluşuyor. Yaşama altı 
yıl önce veda eden Aktunç’un ailesi tarafından Özyeğin Üniversitesi 
Kütüphanesine bağışlanan 3 binden fazla seçkin eserin 25’i Hulki Aktunç’un 
kendi yazdığı kitaplardan oluşuyor.  

 

AİLESİ TARAFINDAN BAĞIŞLANDI 

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde özel bir yer ayrılan ‘Özyeğin Üniversitesi Hulki Aktunç 

Koleksiyonu’’ açılışı Aktunç’un ailesi ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün yanı 

sıra, Akunç’un yazar ve şair dostları Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Yusuf Çotuksöken, Doğan Yarıcı, 

Orhan Alkaya, İbrahim Yıldırım ve Adil İzci’nin katılımı ile 17 Nisan Pazartesi günü Çekmeköy 

Kampüsü’nde gerçekleşti. Koleksiyon tüm edebiyatseverler ve araştırmacılara açık olacak. 

 
Açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk böyle değerli bir 

koleksiyonu emanet almış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “ Özyeğin Üniversitesi 

Kütüphanesi’nin, Hulki Aktunç'un eşsiz dikkati ve titizliği ile biriktirdiği kitaplar için yeni ev sahibi 

olmasından dolayı çok gururluyuz. Aynı zamanda bu koleksiyon ile bir araştırma üniversitesi olarak 

kütüphane ve arşiv kaynaklarına verdiğimiz önem perçinlenmiş oldu. 3.000’den fazla kitabı 

akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle buluşturan ve üniversitemize böyle değerli bir paylaşımda 

bulunan Aktunç Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyor ve bu kıymetli eserlerin öğrenme merakı ve tutkusu 

ile hepimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum” dedi. 

Hulki Aktunç’un oğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Emrah Aktunç törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Babam Hulki Aktunç, hayatı boyunca 

ailesi için çalışmanın dışındaki tüm dakikalarını okumaya, araştırmaya ve üretmeye adamış bir 

yazardı. Çocukluğumdan bu yana onun okurken ve yazarken yaşadığı büyük heyecan ve mutluluğa çok 

kez tanıklık ettim ve bu mutluluk ve heyecanı kendisiyle paylaştım. Hulki Aktunç, eserleriyle sonsuza 

kadar yaşayacaktır. Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde, çok küçük yaşlarından başlayarak topladığı 

kitaplarından öğrenci, araştırmacı ve yazarların yararlanması ile Hulki Aktunç’un okumak ve 

yazmaktan duyduğu mutluluk ve heyecanın herkesle paylaşılacağına inanıyorum.” 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ – YENİ NESİL KÜTÜPHANE 
 
Gerçek bir yaşam ve öğrenme merkezi… 
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi ileri teknoloji ile donatılmış üç kata yayılan 2.600 m2 ’lik ferah alanı, 
üst düzey teknolojisi, zengin kitap ve film koleksiyonu, geniş ve rahat çalışma ortamı ile bir yaşam ve 
öğrenme merkezidir.  
 
Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun modern tasarımı ile model bir kütüphanedir. Kullanıcı merkezli, 
kaliteli, yaratıcı bilgi kaynakları ve hizmetleri ile üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma 
ihtiyaçlarını destekler.  



 
45.000 basılı koleksiyonu, 370.000’den fazla e-kitabı, 79.500’i aşkın e-dergisi ile kullanıcılarına 7/24 
hizmet sunan kütüphanede eğitim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılmaktadır. Teknolojinin 
getirdiği olanaklar ile kütüphane elektronik koleksiyonlarının gelişimine ağırlık verir ve kaliteli 
elektronik bilgi kaynaklarını öğrencilere sunar. Bilgi kaynaklarına erişimde mobil teknolojileri geniş 
ölçüde kullanan kütüphane, öğrencinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını zaman ve mekândan bağımsız 
olarak destekler. Verimli çalışma ortamı sunan, grup çalışmalarını teşvik eden sıcak, keyifli, filmlerin 
izlenebileceği, oyunların oynanabileceği gerçek bir yaşam ve öğrenme merkezi olarak tasarlanan 
kütüphane mekânında LCD televizyonlar ve yazı tahtaları ile donatılmış çok sayıda grup çalışma odası 
bulunmaktadır.  
 
Kütüphane kaynakları, hizmet ve olanaklar ile ilgili ayrıntılı bilgi web sitesinde mevcuttur. 
http://library.ozyegin.edu.tr 
 

Özyeğin Üniversitesi Hakkında: 

Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla 

kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen 

mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında 

yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve 

çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son 

beş yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi 

bir  eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin 

yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans 

programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de bulunan 

kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.  

http://library.ozyegin.edu.tr/

