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ÖZET 
 

TÜRKĠYE‟DEKĠ ÜNĠVERSĠTE KÜTÜPHANELERĠNĠN MOBĠL GELECEĞĠ 

Gülçin KUBAT 

Yeni Medya, Yüksek Lisans 

DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Eylem YANARDAĞOĞLU 

Eylül, 2014 
 

 
Mobil telefonlar konuĢmanın çok ötesinde iĢlevlere sahip mobil bilgisayarlar 

haline geldiklerinden eğitim, ticaret baĢta olmak üzere pek çok sektör mobil 
teknolojilere uyum sağlamak için yeni yapılanmalara gitmektedir. Cisco‟ya göre 
2015 yılı sonunda kablosuz internet sabit geniĢ bant interneti geride bırakacaktır. 

Küresel mobil veri trafiği her sene ikiye katlanmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin 
değerli bir meta haline gelmesi üniversitelerin bir Ģirket gibi maddi değer üreten 

kurumlar Ģeklinde algılanması sonucunu doğurmuĢtur. Bugün rutininde ağ üzerinde 
veri üretip paylaĢan akademinin ihtiyaç duyduğu araĢtırma desteğinin de ağ üzerinde 
olması önemlidir. Üniversite kütüphanelerinin varlık nedenlerinden biri olan 

araĢtırma desteğinin mobil teknolojilere adaptasyonu 2007‟de Iphone cihazının 
piyasaya sunulmasıyla yaygınlık kazanmıĢtır. Dünyada üniversite kütüphanelerinin 

önemli bir kısmı internet siteleri kadar mükemmel mobil web siteleri sunmaktadır. 
Ayrı mobil web sitesi veya site uygulaması, mobil katalog, mobil uyumlu 
veritabanları, QR kodlar, ArttırılmıĢ Gerçeklik (AR) uygulamaları, SMS referans 

hizmeti üniversite kütüphanelerinde sunulan yaygın mobil hizmetlerdir. Temel 
kütüphane hizmetlerinin mobilden verilebiliyor olması geleceğin üniversite 
kütüphanesi modelinin mobil kütüphane olacağı görüĢünü doğrular niteliktedir. 

Dünyada yaygın bir eğilim olan mobil bilgi hizmetlerinin Türkiye‟deki üniversite 
kütüphanelerinde varlığını araĢtırmak, uygulamalarını ortaya koymak amacıyla 

rastgele 7 bölgeyi temsilen vakıf ve devlet üniversitesi kütüphanelerinden oluĢan 30 
merkez kütüphane örneklem olarak seçilmiĢtir. Veri toplamak için 28 sorudan oluĢan 
elektronik bir anket kütüphane yöneticilerine e-posta ile yöneltilmiĢtir. Sorular 

dünyada üniversite kütüphanelerinde sunulmakta olan mobil hizmetlere dayanarak 
hazırlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda Türkiye‟de üniversite kütüphanelerinde mobil 

teknolojilere yönelik hizmetler veya konuya gösterilen önemin dünyayla yakın bir 
seviyede olduğu tesbit edilmiĢtir. Ayrıca ilk kez bu çalıĢmada bugüne değin 
literatürde sadece bina, bütçe, personel, koleksiyon, kullanıcı Ģeklinde 5 öğe olarak 

ifade edilen kütüphane öğelerine, teknoloji ve internetin etkisiyle hizmetlerde 
yaĢanan dönüĢüm nedeniyle, „Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri(BĠT Altyapı) Altyapı‟ 

maddesinin bir öğe olarak eklenmesinin zorunluluğu vurgulanmıĢtır.     
 
Anahtar Kelimeler: Mobil AraĢtırma, Mobil Cihazlar, Mobil Kütüphaneler, 

Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleri, Kütüphane Öğeleri 
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Mobile phones are becoming mobile computers having abilities well beyond 

conversation, and thus, many sectors are adapting themselves to mobile 
Technologies, especially education and commerce. According to the data provided 
by Cisco, by the end of year 2015, wireless internet connection will surpass fixed 

broadband Internet services. Global mobile data traffic doubles every year. The 
occurrence of information as a valuable commodity in the information world have 

caused the perception that universities have become pseudo-corporations producing 
material values. In their routine work, academia produces and shares data over the 
network and it is imperative that the required research support be on the network, 

too. The adaptation of research support, which is one of the reasons university 
libraries do exist, into mobile technologies have been common with the introduction 

of Iphone device. An important part of university libraries throughout the world 
provide mobile websites as perfect as their conventional institutional websites. 
Separate mobile website or website applications, mobile catalogue, mobile-adaptive 

databases, QR codes, Augmented Reality (AR) applications, SMS reference services 
are common mobile services offered by the university libraries. The fact that basic 

services could be offered through mobile technologies confirm that the future 
university library model will be one accessed via mobile route. In order to investigate 
the presence of mobile information services, which constitute a common tendency 

over the world, and to research the applications of it, a random choice of 7 regions in 
Turkey was selected as samples, comprising of 30 central libraries of foundation and 

state universities. To collect data, an electronic survey with 28 questions was 
prepared and submitted to library managers. The questions were prepared according 
to the mobile services offered by the university libraries throughout the world. At the 

end of the research, it was determined that Turkish mobile technology-related 
services are almost the same in level with the other countries. In addition, for the first 

time, the need of a mandatory infrastructure-related addition (Information and 
Communication Technologies – ICT) to the available list of library items, namely 
building, budget, personnel, collection, and patrons, due to the conversion observed 

in the services as affected by technology and internet was stressed.  
 

Key Words: Mobile Research, Mobile Devices, Mobile Library, University Libraries 
of Turkey, Library Elements 
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1 Giriş 

1.1 Araştırma Konusu  

Bilgi toplumu için yapılan tanımlamalara bakıldığında en belirgin özelliği 

teknoloji ağırlıklı bir toplum olduğudur. Helft & Vance‟a göre bugün dünyanın 

önemli teknolojileri masaüstünde kullanılan teknolojilerden ziyade giyilebilen ve 

kolayca taĢınan mobil teknolojilerdir (aktaran Hu ve Meier 2010;Tonta 1999). En 

yaygınları akıllı telefonlar, tabletler, ekitap okuyucular, PDA‟lerdir. Morgan 

Stanley‟e göre çok yakın gelecekte akıllı telefonlar internete eriĢiminde standart 

cihazlar olacağından mobilden internet bağlantısı bilgisayardan internet bağlantısını 

geçecektir (aktaran Becker,Bonadie-Joseph ve Cain 2013;Hu ve Meier 2010;Wong 

2012). Bugün 8 milyarlık dünya nüfusunun 6 milyarı mobil telefon abonesidir. 

Türkiye‟de mobil abone sayısının, 2020‟de 85 milyon olacağı öngörülmektedir 

(Euromonitor 2012;EuromonitorInternational 2014).Mobil ve dijital dünya dünya her 

geçen gün daha fazla etrafımızı çevrelemektedir. 

Onları bu denli önemli yapan neden güçlü internet bağlantıları ile her türlü 

iletiĢimde ve bilgi tüketiminde üstlendikleri birincil rollerdir. Çünkü bugün internet 

her Ģeyin yaĢam bulduğu veya yok olduğu en geçerli ve etkili mecradır. 

Mobil cihazlar tıpkı bir Ġsviçre asker bıçağı gibi üzerinde son derece yararlı 

araçların bulunduğu bir multimedya merkezi haline gelerek akademinin de dikkatini 

çekmiĢlerdir (Suominen,Hyrynsalmi ve Knuutila 2014). Bağlantılı olarak teknoloji, 

akademik yayıncılığı değiĢtirmiĢtir. Bugünün „hibrid‟ yapılı üniversite kütüphane 
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koleksiyonları basılı kaynaklardan çok daha fazla elektronik kaynak 

içermektedir(Afzali 2008;Anunobi ve Ezeani 2011;Das 2007;Thomas 2011).  

Bilginin neredeyse bütünüyle elektronik ortama taĢınmıĢ olması üniversite 

kütüphanelerindeki bilgi hizmetlerini önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. Ağa dayalı 

iletiĢim ve kaliteli mobil internetin ucuzlaĢarak yaygınlaĢması zaman ve mekân 

engellerini ortadan kaldırarak kütüphaneye gitmeden, bilgiye 7/24 eriĢimi mümkün 

kılmıĢ, mobil cihaz üzerinden sürekli nette olma durumu mobilden kütüphane 

kullanımını arttırmıĢtır. Özellikle 2007‟de piyasa sürülen akıllı telefon Iphone ile 

mobil cihazların yaygınlaĢması kütüphanelerde mobil teknolojiye yönelik bilgi 

hizmetlerini gündeme getirmiĢtir.  

ÇalıĢmanın konusu Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil 

teknolojilere yönelik sunulan bilgi hizmetleridir. ÇalıĢmanın amacı bugün dünyada 

üniversite kütüphanelerinde yaygın bir eğilim olarak görülen mobil kütüphane 

hizmetlerinin Türkiye‟de varlığının araĢtırılması ve mevcut uygulamaların ortaya 

konmasıdır.   

ÇalıĢmanın hipotezi geleceğin üniversite kütüphanesi modelinin mobilden 

eriĢilen bir kütüphane olacağı ve bu eğilimin Türkiye‟de de görüleceğidir. Bu 

nedenle bugünün hibrid yapılı üniversite kütüphanesinde öncelikle mobil 

teknolojilere sunulan mobil bilgi hizmetlerini tanımlamak ve Türkiye‟deki durumu 

hali hazırdaki uygulamalar ile açıklamak gerekmektedir.  

Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil teknolojilere yönelik 

eğilimlerin varlığını araĢtırmak ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla 28 

sorudan oluĢan web tabanlı bir anket Türkiyenin 7 bölgesinden rastgele seçilen 30 

kurum yöneticisine email yoluyla iletilmiĢtir. Türkiye‟de üniversiteler devlet vakıf 

üniversitesi Ģeklinde 2 ayrı yapılanmaya sahip olduklarından anket için örneklem 

file:///C:/Users/user/Dropbox/TEZ/TEZ%20METODOLOJİ.docx%23_ENREF_4
file:///C:/Users/user/Dropbox/TEZ/TEZ%20METODOLOJİ.docx%23_ENREF_10
file:///C:/Users/user/Dropbox/TEZ/TEZ%20METODOLOJİ.docx%23_ENREF_33
file:///C:/Users/user/Dropbox/TEZ/TEZ%20METODOLOJİ.docx%23_ENREF_91
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seçiminde hem devlet hem de vakıf üniversitelerine dengeli bir biçimde yer 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle her bölgeden en az 1 devlet 1 vakıf 

üniversitesinin ankete katılmasına özen gösterilmiĢtir. Anketin elektronik bir anket 

Ģeklinde düzenlenmesinin nedeni çalıĢma ülke genelini kapsamaktadır. Elektronik 

anket örneklemlere eriĢim ve yanıtların alınmasında kolaylık, hız, emek ve 

maliyetten tasarruf sağlamıĢtır. Ayrıca soruların çoğunluğu kapalı uçlu sorulardır, 

anket yöntemi bu çalıĢmada veri toplamak için  uygun yöntem olarak görülmüĢtür. 

Anket 2 amaca hizmet edecektir.  

 Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil teknolojilere sunulan 

kütüphane hizmetlerinin varlığı veya yokluğunun tesbitiyle mobil teknolojiler 

ve hizmetleri konusunda  kütüphanelerin farkındalığının ortaya konmasını 

sağlamak, 

 Kütüphanelerin hali hazırda sunulan veya gelecekte sunulması planlanan 

mobil hizmetleri nelerdir? Dünya ile kıyaslandığında söz konusu hizmetler 

eksiksiz sunulabiliyor mu veya hangi hizmetler neden sunulamıyor? 

Açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

ÇalıĢma sahibince Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil 

teknolojilere yönelik hizmetlerin araĢtırılmak istenmesinin diğer nedenleri Ģunlardır; 

ÇalıĢma sahibi üniversite kütüphanesinde bir referans kütüphanecisidir ve mobil 

cihazlarından kütüphane hizmetlerine ulaĢan kullanıcılar ve sorularıyla yoğun bir 

biçimde karĢılaĢmaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın hipotezi olan ve dünyada hızla 

yaygınlık kazanan bir eğilim; mobilden eriĢilen üniversite kütüphanesinin geleceğin 

üniversite kütüphane modeli olacağı görüĢünü savunmak ve bu eğilimin 

Türkiye‟deki varlığını araĢtırmak önemlidir. BaĢka bir deyiĢle kütüphaneler daima 
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kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlere göre hizmetlerini düzenlemeli ve 

çeĢitlendirmelidirler. 

Ayrıca mobil teknolojilere yönelik kütüphane hizmetleriyle ilgili gerek yurt içi 

gerekse yurt dıĢı literatüre bakıldığında örneklemi Türkiye‟deki üniversite 

kütüphaneleri olan bir çalıĢmanın yokluğu çalıĢmayı anlamlı kılmaktadır. Bu sayede 

ilk kez kapsamlı bir çalıĢmayla Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin(devlet ve 

vakıf) mobil cihazlara yönelik hizmet ve uygulamaları, yabancı ülkelerdeki son 

uygulamalarla karĢılaĢtırılarak ülkemizde mobil kütüphane kullanıcılarına bakıĢ 

ortaya konmuĢ olacaktır. 

Mobil teknolojiler baĢta olmak üzere Bilgi ve ĠletiĢm Teknolojileri(BĠT)‟ni 

günümüzde bu kadar önemli yapan nedenleri Ģöyle açıklayabiliriz:  

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması hep teknoloji sayesinde olmuĢtur. 

Özellikle 2000‟li yıllardan itibaren bilgi ve iletiĢim özellikle de mobil iletiĢim 

teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler bilginin üretim ve eriĢim biçimlerinde inanılmaz 

dönüĢümlere neden olmuĢtur. Ġlgili geliĢmelerin tamamı sanayi ekonomisi olarak 

bilinen evreden sonra yaĢanmıĢtır Bu dönüĢüm yeni toplumsal dinamikler 

yaratmıĢtır. DeğiĢim veya dönüĢümün kaynağı BĠT baĢka bir deyiĢle tekno-

ekonomik paradigmanın girdilerini sağlayan mikrolektronik, bilgisayar ve 

telekommunikasyon teknolojileridir. Bu teknolojilerin bugüne değin var olanlardan 

farkı birbirine yaklaĢan özellikte teknolojiler veya baĢka bir deyiĢle ağ teknolojileri 

olmalarıdır. ĠletiĢim ağ teknolojileri ile zamandan ve mekandan bağımsız gerçekleĢir 

(Özcan ve Barca 2008).  

Bilgi toplumunda bilginin paylaĢımı, dağıtımı, kullanımı yeni teknolojiler 

aracılığıyla gerçekleĢtiğinden bireysel veya toplumsal faaliyetlerimizin süreçleri 

onlar üzerinden yönetilir. BaĢka bir deyiĢle bilgi toplumunda her türlü iletiĢim ağlar 
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üzerinden gerçekleĢmektedir. ĠletiĢimin ağa dayalı olması Castells‟in Ağ toplumu 

kavramını öne çıkarmaktadır. Bu yaklaĢımda ağın mantığı ve iĢleyiĢi bileĢenlerinden 

daha fazla önemlidir. Ağ üzerinde olmayan bireyin bu yapıda varlık göstermesi 

mümkün değildir. Ağ üzerinde varlık göstermek ağ üzerinde iliĢki kurmak ve bilgi 

üretiminde bulunmakla ilgilidir. (Castells 2005) Bunun için yeterli BĠT Altyapılarına 

sahip olmak gerekmektedir. Bu yapı, ilgili teknolojileri yeterince elinde bulunduran 

geliĢmiĢ ülkeler için inanılmaz fırsatlar demek oluyorken az geliĢmiĢ ülkeler için 

tersi bir anlam yani tehditleri ifade etmektedir. Ancak McLuhan‟ın belirttiği gibi yeni 

teknolojiler yani araçlar bugünün insanın adeta bir parçası, bir uzantısı haline 

geldiğinden ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ne olursa olsun herkesi etkilemektedir. 

(Castells 2005;Güven 2008;Iskandarani 2008;Özcan ve Barca 2008).  

Ağ nesli, google, net jenerasyon gibi çeĢitli Ģekillerde adlandırılan günümüz 

kullanıcısının bilgiye eriĢimde bekleme/tahammül süresi sahip olduğu teknolojinin 

internet hızıyla eĢdeğerdir ki bu aslında etrafımıza örülü ağlarla ilgili bir durumdur 

(Rowlands vd. 2008). Ağ toplumu ve internet sayesinde fiziksel sınırlar ortadan 

kalkmıĢ birey seviyesinde küreselleĢme söz konusu olmuĢtur. KüreselleĢme hiçbir 

dönemde olmadığı kadar birey düzeyindedir. Sanayi toplumunda koĢullar gereği 

hedef, kitlelerken bilgi toplumunda BĠT sayesinde bireysel beğeni ve ilgilere eriĢim 

kolaylaĢtığından bireysel tercihler, ihtiyaçlar ilgi odağı olmuĢtur. Bu nedenle yeni 

ekonomi e-ekonomi veya ağ ekonomisidir, hammaddesi bilgi olduğundan bilgiyi 

üreten, kullanan ve dağıtan “nitelikli insan” gücüne sahip ülkeler güçlüdür. Diğer bir 

ifadeyle bilgi hem temel bir üretim faktörü hem de bir rekabet aracıdır.  

Bu nedenle yukarıda özetlenen bu süreç bazı araĢtırmacılara göre bir devrim 

Ģeklinde yani olumlu algılanırken, kimileri ise tam tersine bu teknolojilerin güç 

iliĢkileri ve kontrol mekanizmalarını daha da körüklediği, özel hayatın gizliliği 
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ilkesini devre dıĢı bıraktığı Ģeklinde olumsuz etkilerine vurgu yapmaktadır. Yeni 

teknolojilere yönelik yapılan en önemli eleĢtiri ise bu teknolojilere sahip olma 

imkanıyla ilgilidir. Toplumlar teknoloji sahipliği dolayısyla kullanımı konusunda eĢit 

imkanlara sahip olmadığından bilgiyi elinde tutanlar ile talep edenler arasında bir 

önemli bir dengesizlik bulunmakta ve açık giderek büyümektedir. Az geliĢmiĢ 

ülkelerin BĠT Altyapısı baĢla bir deyiĢle telekomunikasyon altyapısı, ucuz internet, 

bilgisayar, mobil telefon sahipliği yetersizdir (Iskandarani 2008). Oysaki bilgi 

toplumuna geçiĢ sözü edilen bu araçlarla bilgiye ulaĢma, bu bilginin paylaĢılması ve 

yayılması sürecinin yaĢadığı dönüĢümle ilgilidir.  

Dünyada üniversiteler araĢtırma ve teknolojiyi bir arada en yoğun kullanan 

yerlerden biri olduğundan ağlar için gereken veri ve nitelikli insan gücünü üreten, 

iĢleyen ve paylaĢıma sunan birincil yapılar olarak öne çıkmaktadır. Bir yandan 

nitelikli insan gücü/ağ iĢçisi yetiĢtirirken bir yandan da ulusal ve uluslararası ağlarda 

kurduğu güçlü iĢbirlikleri sayesinde maddi değer üretirler.Bilgi toplumunda bilgi 

ekonomik değeri olan en önemli meta haline geldiğinden üniversiteler teknoloji,  

ticari yapılar ve araĢtırma kurumlarıyla yoğun iliĢkiler içerisindedirler. Bu yönleriyle 

üniversiteler bölgesel eğitim tabanlı yapılardan yoğun teknoloji, iletiĢim ve uluslar 

arası iĢbirliği tabanlı, sanayi ile entegre rekabetçi küresel yapılara geçiĢ yapmıĢlardır 

(Castells 2005;Dilmen 2007;Doğan 2011;Wissema 2009). 

BaĢka bir deyiĢle yüksek öğretimdeki araĢtırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri 

de bir dönüĢüm yaĢamaktadır. Bu dönüĢümün kaynağı her alanda olduğu gibi 

BĠT‟dir. Yakın zamana değin sadece belirli çekirdek kaynak ve yazarların etrafında, 

değiĢmeyen pedagojik eğitim modelleriyle sürdürülen araĢtırma, eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin bugün geçerlilikleri tartıĢılmakta, BĠT‟in yoğun kullanımıyla topluluk 
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esaslı eğitimden birey esaslı yeni modellere yani e-öğrenme, m-öğrenme, 

harmanlanmıĢ öğrenme gibi teknoloji destekli yeni modellere geçilmektedir.  

Bilgi toplumu yoğun teknoloji sahibi kullanıcılardan oluĢmaktadır. Bugün 

önemli ölçüde ders malzemelerine internet üzerinden ücretsiz eriĢim sağlanması 

uzaktan eğitim modellerine ilgiyi arttırmıĢtır. Yeni modellerde kampüs sınırları ve 

sınıf kuralları kalkmıĢ, yerini sanal okulların kuralları almıĢtır. Öğrencinin 

kullanacağı temel ders kaynakları dijital olduğundan elektronik medya ve elektronik 

kütüphane hizmetleri öne çıkmıĢtır. A.B.D.‟de de yapılan geniĢ çaplı bir araĢtırmaya 

göre; öğrencilerin %90‟ı bu yeni öğrenme modellerinden memnundur, öte yandan bu 

konuda eğitimcilerin eğitimi konusu çok çok önemlidir, daha da önemlisi eğitim 

kurumlarının kaynaklarında üst düzeyde tasarrufu söz konusudur (Radovic-Markovic 

2010;Wong 2012).Bu da üniversitelerin göz ardı edemeyeceği bir geliĢmedir. Öte 

yandan pek çok yazar eğitimde BĠT kullanımının eğitim-öğretime önemli katkılar 

sağladığı konusunda hem fikirdir (Sánchez,Salinas ve Harris 2011). 

Üniversitelerin BĠT sayesinde yoğunlukla ağ üzerinde gerçekleĢen iletiĢim, 

eğitim ve araĢtırma faaliyetlerine kütüphanelerinin uyumu son derece önemlidir. 

Çünkü teknoloji bugün bireyin ayrılmaz bir parçasıdır. Kütüphaneler de aynı 

teknolojiye uyum sağlamalıdır. 

Üniversite kütüphanelerinde BĠT „in yoğun kullanımı 1990‟ların baĢına kadar 

gitmekle beraber kütüphane hizmetlerinde asıl dönüĢüm 2000‟lerin baĢından itibaren 

akademik yayınların yoğun biçimde basılıdan dijitale kaymasıyla gerçekleĢmiĢtir. 

Üniversite kütüphanelerinin çekirdek koleksiyonları olan kitap ve dergiler öncelikle 

ve yoğunlukla elektronik olarak yayınlanmaktadır. 

200 yıllık bir referans kaynağı olan Britannica birkaç yıl önce aldığı kararla 

artık sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Benzer Ģekilde daha pek çok temel 
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akademik kaynak bugün öncelikle elektronik olarak yayınlanmaktadır. Elektronik 

kaynakların bilimsel yayıncılıktaki payları yıldan yıla artıĢ göstermektedir. 

Kütüphaneler yayın alım bütçelerinin yarıdan fazlasını elektronik kaynak alımına 

ayırmaktadır. Basılı kaynaklara dayalı kütüphane koleksiyonlarının artıĢ hızı günden 

güne düĢmektedir. Bunun temel nedenleri; elektronik kaynakların kütüphaneleri yer 

sorunlarından, ciltleme maliyetlerinden kurtarıyor olması ve daha da önemlisi ağ 

kullanıcısı olan günümüz kullanıcısının yayının elektroniğini basılısına tercih ediyor 

olmasıdır. 

Öte yandan iletiĢim ve teknolojinin maliyeti teknoloji yaygınlaĢtıkça giderek 

düĢüĢ gösterse de dijital yönde büyüme gösteren kütüphane koleksiyonlarının 

“sürekliliği” maddi kaynak demektir. Bu nedenle kütüphaneler ağlara dayalı uluslar 

arası iĢbirlikleri ile bu sorunu çözme yoluna gitmektedirler. Böylece her üniversite 

kütüphanesi BĠT Altyapıya sahip olduğu, metadatasını dünya standartlarına uygun 

oluĢturduğu sürece kullanıcısına sahip olmasa da evrensel bir koleksiyon 

sağlayabilmektedir (Afzali 2003). 

Üniversite kütüphaneleri için geçmiĢte sadece sahip olunan basılı koleksiyon 

sayısı bir kalite göstergesi iken, bugün basılı koleksiyon bir süre daha varlığını 

sürdürecek olsa da internetten eriĢilebilen koleksiyon ve hizmetlerinin varlığı, 

görünürlüğü, bilgi ağlarına entegrasyon ve webometrik ölçümlerdeki yeri artık kalite 

göstergesi olmuĢtur. Günümüzde üniversite kütüphaneleri elektronik kaynakları satın 

almaktan ziyade, uluslar arası bilgi ağlarına entegrasyon ile kullanıcısına ekonomik 

yoldan zengin bir “dünya koleksiyonu” sunma yoluna gitmektedir. Bu noktada 

kütüphane BĠT altyapılarının uluslar arası standartlara uygunluğu çok önemlidir. 

Bugünün kütüphane modeli hibrid kütüphane olması nedeniyle BĠT Altyapı bir 

zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bilgisayarlar, tarayıcılar, kütüphane 
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otomasyon programı, mobile uygun web hizmetleri, kullanıĢlı ve yeterli web siteleri, 

kablolu, kablosuz ağ alt yapısı, medya odaları, teknoloji donanımlı çalıĢma odaları 

bu altyapılara örnektir.  

Görüldüğü gibi teknoloji ve ağlara bağımlı olarak hizmetlerini yürüten 

üniversite kütüphanelerinde, kütüphane öğelerini artık gelenekselleĢmiĢ 5 öğe yani 

bina, bütçe, personel, koleksiyon (derme), kullanıcı Ģeklinde ifade etmek çalıĢma 

sahibince yetersiz görülmektedir. Bugünün kullanıcısı ve kütüphanesinin Ģartları 

düĢünüldüğünde, BĠT Altyapı‟nın mevcut öğelere eklenmesi bir zorunluluk haline 

gelmektedir. BĠT Altyapı‟lar özellikle kullanıcının kütüphane hizmetlerinde en çok 

tercih ettiği “kendi iĢini kendi görme (selfservice)” uygulamalarının artmasına imkan 

tanımaktadır. Kullanıcının oda, dolap rezervasyonu, yayın veya mobil cihaz ödünç 

alımını kendisinin yapması gibi.  BĠT Altyapı‟nın 6. kütüphane öğesi olarak kabulü 

çalıĢmanın vurgu yapmak istediği konulardandır. 

Üniversite kütüphanelerinin BĠT Altyapılar sayesinde zamandan mekandan 

bağımsız hizmet sunan yapılara dönüĢmeleri mobil kütüphane hizmetlerine olan 

ilgiyi inanılmaz arttırmıĢtır. Bugün dünyada yüzlerce mobil kütüphane hizmeti sunan 

üniversite kütüphanesi vardır. Ġlgili kütüphanelerin listesi m-libraries adlı wikiden 

eriĢilebilir (Farkas 2014). 

Akademik yaĢamda kullanımları %80‟e varan mobil teknolojiler, kullanıcının 

bilgiyi arama ve kullanma Ģeklinin geleneksel olmayıĢı, koleksiyon+kullanıcı için 

mekan algısından kullanıcı için mekan algısına geçiĢ, üniversite ve kütüphanelerinde 

mobil cihazlara yönelik uygulamalar, geliĢtirilen binlerce uygulama, hızla büyüyen 

akademik mobil web, akademik yayıncıların elektronik içeriği mobile adapte etme 

konusunda hızlı ve istekli oluĢları, akademik literatürde konunun önem ve 

uygulamalarına vurgu yapan pek çok araĢtırma çalıĢma sahibine göre geleceğin 
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üniversite kütüphanesi modelinin bir mobil kütüphane(m-kütüphane) olacağı 

görüĢünü destekler niteliktedir (Becker,Bonadie-Joseph ve Cain 2013;IDC 

2014;Kantha 2013;Kim 2013b;Latimer 2011;Pamela 2011;Paterson ve Low 2011). 

Ġnternet üzerindeki dijital bilgiye eriĢim öncelikli olduğundan bugünün 

üniversite kütüphanesi, kullanıcısının sanal mekanlarına sanal koleksiyon ve 

hizmetleriyle entegre olmak arzusundadır (Hoivik 2013;Latimer 2011;Salem 2011).  

Bugünün hibrid kütüphanelerinin internet siteleriyle yarıĢan mobil web siteleri, 

mobil kütüphane katalogları, basılı veya elektronik kütüphane içeriğine eriĢimi 

mümkün kılan QR Kod uygulamaları, kütüphane hizmetlerinde bireyselliğin en güzel 

örneklerinden sayılan lokasyon tabanlı içerik/hizmet sunan AR uygulamaları, anlık 

mesaj (IM), SMS (kısa mesaj) referans hizmetiyle mobilleĢen referans kütüphanecisi, 

mobilden indirilen akademik yayınlar, mobile uyumlu akademik veritabanları, 

mobilden kütüphane borcu ödeme, oda, dolap ve yayın rezervasyonu gibi hizmetler 

mobile yönelik temel kütüphane hizmetleridir. Üstelik bu hizmetler yüksek 

maliyetler gerektirmemektedir.  

 Günümüz kullanıcısı beklemeye alıĢkın değildir, çünkü bunu bilmemektedir. 

Onun için ihtiyaç anında bu ihtiyacın karĢılanması son derece önemlidir. Kütüphane 

ve hizmetlere mobilden eriĢim bugünün kütüphane kullanıcısı için en çok arzu edilen 

kütüphane kullanım Ģeklidir. Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar her türlü 

bilgiye eriĢimde kullanılan temel araçlardır”(Nowlan 2013: 142 ;Seeholzer ve Salem 

Jr 2011). 

 Teknolojinin toplumda yaygınlaĢması eğitimde olduğu gibi kütüphane 

hizmetlerinde de bireyselleĢmeyi ön plana çıktadır. Mobil kütüphane hizmetleri 

bireye özgü kütüphane hizmetlerine en güzel örnektir. Yapılan araĢtırmalarda mobil 

kullanıcının mobil kütüphanede görmek istediği veya var olan mobil sitelerde en çok 



21 
 

kullanılan servisler mobil katalog, kütüphane hesabım, SMS referans servisi, mobil 

veritabanlarında arama yapma, içerik indirme olarak karĢımıza çıkmaktadır. Pek çok 

üniversite kütüphanesi mobil web sitesinde bu öğeleri ilk sırada sunmaktadır. 

(Becker,Bonadie-Joseph ve Cain 2013;Kim 2013a;Nowlan 2013;Salem 2011). 

Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin hızla yaygınlık kazandığı günümüz ve 

geleceğin üniversite kütüphanesinin mobil sitesi veya mobile duyarlı web sitesinin 

kullanıcılar tarafından benimsenmesi doğaldır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde ülke 

geneline yayılan mobil abone sayısı, giderek yaygınlaĢan mobilden internet eriĢimi 

karĢısında Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin mobil bilgi hizmetlerine ilgisiz 

kalması düĢünülemez (EuromonitorInternational 2014;Nowlan 2013;Paterson ve 

Low 2011). 

Bugün dünyanın önde gelen akademik yayıncıları mobil cihaz kullanımının 

yaygınlaĢması ile var olan içeriklerini mobile adapte etme konusunda hemen 

harekete geçmiĢlerdir. Yayıncıların bir kısmı mobil uygulama kullanırken büyük 

çoğunluğu mobili algılayan web teknolojisi kullanarak bağlanılan cihaza göre içeriği 

sunma yoluna gitmektedir. Bugün IEEE, Nature, AIP, EBSCO, ProQuest, Jstor, 

Taylor & Francis, ACS, Safari eBooks, Emerald,Wiley, AIP, ASME gibi pek çok 

içerik sağlayıcı veya yayıncı mobile duyarlı(responsive design) içerik sunmaktadır. 

Özellikle e-kitap ödünç verme bugün üniversite kütüphanelerinin en sıcak,en ateĢli 

gündem maddelerindendir. Üniversite kütüphaneleri büyüyen mobil içeriğe verimli 

eriĢim için yardımcı mobil kullanım rehberleri geliĢtirmektedirler. Sadece akademik 

içeriğin mobile uyumlu hale gelmesi değil koleksiyonu %90 oranında dijitale dönen 

üniversite kütüphanesinin yazılım altyapılarıda mobile uyumlu olmayı öncelikleri 

arasına almıĢlardır. Bugün pek çok kütüphane otomasyon programı mobilden eriĢime 



22 
 

elveriĢli hale getirilmektedir. Innopac, Encore, EDS gibi dünyada üniversite 

kütüphanelerinden yaygın kullanılan yazılımlar bunlara örnektir. 

Geleceğin üniversite kütüphanesi modelinin mobilden eriĢilen bir kütüphane 

olacağını destekleyen bir diğer önemli geliĢme ise sayıları artan dijital 

kütüphanelerdir. ġu an kütüphane bütçeleri için ciddi maliyetler demek olsa da 

ileride dijital kütüphaneler yaygınlaĢacaktır. 

Mobil kütüphane kavramını destekleyen bir baĢka önemli geliĢme kütüphane 

mekan algısının yaĢadığı büyük dönüĢümdür. Kütüphanenin „bina‟ öğesi en çok 

dönüĢüme uğrayan kütüphane öğelerinin baĢında gelmektedir. ACRL (Association of 

College and Research Libraries)‟nin üniversite kütüphaneleri için belirlemiĢ olduğu 

standartlara göre bina kavramı daha geniĢ bir terim olan mekan kavramına 

dönüĢmüĢ, mekan kavramı kütüphanenin sanal ve fiziksel mekanlarını kapsayan bir 

anlam kazanmıĢtır (ACRL 2011). GeçmiĢte üniversite kütüphaneleri bir yanıyla 

basılı depo görünümündeyken bugün koleksiyon içeren raflar yerlerini sayıları 100‟ü 

bulan bilgisayar odalarına bırakmıĢtır. Çünkü koleksiyon da artık kullanıcısı gibi ağ 

üzerinde sanal bir biçimde var olmaktadır. Bugünün hibrid kütüphanesinin daha çok 

dijital yayınları kullanılmaktadır. Kullanıcı kendisini zaman ve mekandan bağımsız 

kılan ve bilgiye kolay, hızlı, masrafsız ulaĢtıran e-koleksiyonları tercih etmektedir. 

Bu yönüyle kütüphaneler yayına eriĢim için gidilen fiziksel mekan kavramından 

etkileĢim, iletiĢim için gidilen mekan kavramına geçiĢ yapmıĢlardır (Latimer 2011).  

Koleksiyonun standartlara uygunluğu konusunda artık ölçüt sadece fiziksel 

koleksiyonlar anlamında ele alınmamakta sanal koleksiyonlar bu değerlendirmede 

belirleyici olmaktadır.  

Sonuç olarak yakın zamana değin kütüphanelerin standartlara uygunluğu baĢka 

bir deyiĢle kalitesi bina, bütçe, koleksiyon gibi kütüphane öğelerinin niceliksel 
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yorumlanmasına dayanırken bugün bu yaklaĢım dönüĢüme uğramıĢ kütüphane 

hizmetlerine iliĢkin sayısal veriler yani ödünç verilen yayın sayısı, eğitim düzenlenen 

kullanıcı sayısı, kütüphaneler arası ödünç verilen yayın sayısı gibi hizmete yönelik 

veriler kalite göstergesi kabul edilmiĢtir (Young ve Kyrillidou 2004). 

Dünyadaki üniversite kütüphanesi konusundaki algı böyleyken Türkiye‟de de 

BĠT konusunda önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır. Ġnternet konusunda Türkiye 

dünyada kullanıcısı en yüksek ülkeler arasında 15., comScore‟a göre Avrupa‟nın en 

yüksek 3. ülkesidir (Euromonitor 2012;EuromonitorInternational 2014). Bu 

geliĢmeler Türkiye‟de internete bağlanmanın bilgisayarlardan ziyade mobil 

cihazlardan gerçekleĢeceğini söylemektedir.  

ÇalıĢmanın kapsamı Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleridir. YÖK 2014 

verilerine göre ülkemizde 105‟i devlet, 72‟si vakıf üniversitesi olmak üzere 177 

üniversite bulunmaktadır (YÖK 2014). Bunlardan 98‟i 2006-2013 yılları arasında 

kısa zaman diliminde kurulmuĢtur. Kısa zaman süreci içerisinde kurulan üniversiteler 

altyapılarını gereğince oluĢturamadıklarından; bugün geçici binalarda kütüphane 

hizmeti veren, m2si 1000‟i bulmayan ve 1-2 kütüphaneci ile hizmet vermeye çalıĢan 

kütüphaneler bulunmaktadır.  

Türkiye‟de kütüphanelerde dünya standartlarının altında veya seviyesinde 

durumlar yaratan bir baĢka neden ise üniversiteler devlet ve vakıf üniversiteleri 

olarak iki farklı Ģekilde yapılandıklarından, bütçe, personel, koleksiyon, bina, BĠT 

Altyapı(çalıĢma sahibince önerilen yeni öğe) gibi temel öğeler kurumdan kuruma 

farklılık göstermektedir. Vakıf üniversiteleri aynı zamanda bir ticari kuruluĢ özelliği 

gösterdiklerinden özerk yapıları sayesinde kütüphanenin bina, bütçe, personel gibi 

kütüphane hizmetlerine doğrudan etki eden öğelerine dönük geliĢmeler ve 

dönüĢümlerde daha hızlı hareket edebilmektedirler. Vakıf üniversiteleri dünya 
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standartlarına yakın hizmet sunabiliyorken devlet üniversitelerinda durum 

değiĢkendir.   

 Hizmetlere en çok etki eden faktörlerin baĢında kütüphane bütçesi gelmektedir 

Bütçe kütüphanenin baĢta koleksiyon geliĢtirme politikası olmak üzere her öğesini 

doğrudan etkilemektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde kütüphane bütçesinin üniversite 

bütçesine oranı %3-4 civarındayken Türkiye‟de bu oran %0,61 civarındadır. BaĢka 

bir deyiĢle kütüphanelerin yayın alım bütçelerinin çoğunluğu e-kaynaklara 

gitmeketdir (Çetinkaya 2014;Çukadar vd. 2011). 

Kütüphaneler ağlar üzerinde yükseldikçe kütüphanelerdeki profesyonel 

kütüphaneciye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ġçeriğin basılıdan dijital ortama 

kaymıĢ olması, giderek devleĢen akademik verinin eriĢimi, kullanılması, 

yorumlanması ve korunmasında kullanıcının geliĢmiĢ bilgi ve BĠT okuryazarı 

olmasını zorunlu kılmıĢtır. Bilgi toplumunun bir diğer dikkat çeken özelliği yaĢam 

boyu öğrenmeye verilen önemdir. Bu nedenle hibrid kütüphanelerde 

kütüphanecilerin Bilgi ve BĠT okuryazarlığı eğitim programları oldukça önem 

kazanmaktadır. Bilgi okuryazarlığı en sade tanımıyla ihtiyaç duyulan bilgiye ulaĢma 

ve bilgiden üretimde bulunabilme yeteneğidir. Bu geliĢmeler kütüphanecinin 

geleneksel rol ve yeteneklerine, teknolojik yeteneklerin eklenmesi demektir. 

Teknolojik yetenekler bir ağ iĢçisinin özelliklerine benzer özelliklerdir; veri 

madenciliği, araĢtırma verilerinin yönetimi ve pazarlanması artık en önemli mesleki 

iĢlerdir. Ülkemizde üniversite kütüphanelerinde çalıĢan nitelikli insan gücü yabancı 

akranlarla karĢılaĢtırıldığında yetersizdir. Dünyada az personeli olan üniversite 

kütüphanesinde bile çalıĢan sayısı 100‟ü aĢarken bizde 1-2 kütüphaneci ile hizmet 

veren özellikle 2006‟ dan sonra kurulmuĢ pek çok üniversite kütüphanesi vardır 

(Çanak vd. 2014). 
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Özetle Türkiye‟de üniversite kütüphanelerinin karĢılaĢtığı sorunlar üniversite 

kütüphanelerinin öğelerine yönelik standartların belirlenmemiĢ olması ile ilgilidir 

(Çukadar vd. 2011).  

ÇalıĢmada üniversite kütüphanelerinin değerlendirilmesinde uluslar arası 

standartlara değinilse de doğru bir değerlendirme için Türkiye‟nin sosyo-ekonomik, 

politik, kültürel yapısı göz önüne alınarak belirlenmiĢ ülkeye özgü ulusal kütüphane 

standartlarına göre kurumların değerlendirilmesi Ģarttır(OdabaĢ ve Polat 2011). Bu 

standartların belirlenmesi için geçtiğimiz haziran ayı içerisinde YÖK ve üniversite 

kütüphaneleri iĢbirliği ile oluĢturulan „Üniversite Kütüphaneleri ÇalıĢma Grubu‟ 

tarafından YÖK ev sahipliğinde “2023‟e Doğru Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut 

Durum, Sorunlar, Çözüm Yolları, Standartlar” toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Toplantıya üniversite ve kütüphanelerinin yöneticileri davet edilerek karĢılıklı fikir 

alıĢveriĢinde bulunulmuĢ ve Türkiye koĢullarına uygun kütüphane standartları 

belirlenmiĢtir. Bu standartlar, kütüphane hizmetlerini doğrudan etkileyen bina, bütçe, 

koleksiyon, personel gibi kütüphane öğelerine iliĢkin standartlardan oluĢmaktadır. 

Bu standartlara göre; örneğin personel konusunda 1000 kullanıcıya sahip bir 

üniversitenin kütüphanesinde çalıĢan meslekten personelin sayısı en az 7 olmalıdır. 

Kullanıcısı 50 binden fazla olan bir kurumda toplan çalıĢan sayısı asgari 131 

olmalıdır. BaĢka bir örnek, bütçe konusunda Türkiye‟deki üniversitelerin kütüphane 

bütçelerinin üniversite bütçesinin en az %1‟i olması önerisi getirilmiĢtir. Bu 

standartların uygulamaya konmasıyla kurumdan kuruma seviyesi değiĢen kütüphane 

hizmetlerinin iyi derece ve belli bir standart bir yapıya kavuĢması amaçlanmıĢtır 

(Çanak vd. 2014).ÇalıĢmanın anket yanıtları bölümünde örneklemler tanıtılırken bu 

standartlardan yararlanılacaktır. 
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ÇalıĢmanın ikinci bölümde 21.yy hibrid üniversite kütüphanesinin tanımı 

yapılarak özellikleri incelenecektir.  

3 bölümde öncelikle hibrid kütüphane yapılarında yoğunlukla kullanılan BĠT‟ 

den akıllı telefon, tablet, e-kitap okuyucuları ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlar 

kısaca tanıtılacaktır. Mobil cihazlar ve hibrid kütüphane ikilisinin birbirine giderek 

artan bağımlılığı sonucu ortaya çıkan mobil kütüphane hizmetleri ile ilgili olarak 

dünyada üniversite kütüpahanlerinde yaygın biçimde verilen mobil kütüphane 

hizmetleri detaylı olarak incelenecektir.  

Dördüncü bölümde dünyada üniversite kütüphanelerinde sunulmakta olan 

bütün mobil hizmetlerin Türkiye‟deki varlığının araĢtırılması ve bunların neler 

olduğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye‟nin 7 bölgesinden 

rastgele seçilmiĢ 30 merkez kütüphane yöneticisine dünyadaki mobil bilgi 

hizmetlerine dayanarak hazırlanmıĢ 28 sorulu elektronik anket yöneltilmiĢdir. 

Anketin yanıtları üzerinden Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin mobil 

kütüphane hizmetlerine bakıĢı, konuya gösterilen önem, hali hazırda mobil 

teknolojilere yönelik sunulan ve/veya sunulacak olan hizmetler ortaya konmaya 

çalıĢılacaktır. Mobil kütüphane hizmetlerinin varlığı kurumların öğeleriyle yakından 

ilgili olduğundan hizmetlerin değerlendirmesinde henüz YÖK tarafından belirlenmiĢ 

üniversite kütüphane standartlarından da yararlanılacaktır. 

ÇalıĢmanın Sonuç ve TartıĢma bölümünde, bugüne değin yoğunlukla web 

sitesi üzerinden sunulan temel kütüphane hizmetlerinin araĢtırma sonucunda 

mobilden de sunulabilir/eriĢilebilir olması sebebiyle çalıĢmanın vurgu yaptığı 

geleceğin üniversite kütüphane modelinin bir mobil kütüphane(m-kütüphane) olacağı 

görüĢüne vurgu ve bu eğilimin Türkiye‟ deki varlığının değerlendirmesi yapılacaktır. 
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1.2 Metodoloji 

AraĢtırmanın amacı Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil 

kullanıcılarına yönelik dünya ile bire bir mobil kütüphane hizmetlerinin varlığını 

araĢtırmak ve var olan uygulamaları göstermektir. BĠT üniversite kütüphanelerini her 

yönden önemli ölçüde etkilemiĢ özellikle hizmet ve binalarında önemli dönüĢümlere 

neden olmuĢtur. ÇalıĢmada bu amaçla öncelikle derinlemesine yerli ve yabancı 

literatür araĢtırması yapılarak; üniversite kütüphanelerinin yaĢadığı dönüĢüm, BĠT 

teknolojilerden mobil teknolojiler, dünyadaki üniversite kütüphanelerinin yaygın 

mobil kütüphane hizmetleri ve uygulamaları tesbit edilmiĢtir. Sonrasında tesbit 

edilen hizmet ve uygulamaların Türkiye‟deki varlığının araĢtırılması amacıyla, 

örneklemin Türkiye olması nedeniyle yeterli kitleye kolay, hızlı ve ekonomik yoldan 

eriĢimi sağlayan 28 sorudan oluĢan web tabanlı elektronik bir anketten 

yararlanılmıĢtır. Anket özellikle ve sadece „kütüphane yöneticilerine‟ e-posta ile 

yöneltilmiĢtir. ÇalıĢma sahibine göre kütüphane yöneticileri sunulan hizmetleri 

belirleyen kütüphanedeki en önemli yapıdır.  

Türkiye‟de üniversiteler vakıf ve devlet üniversitesi Ģeklinde 2 ayrı biçimde 

yapılanmaktadır. 2014 yılı YÖK1 verilerine göre Türkiye‟de 105‟i devlet, 72‟si vakıf 

üniversitesi olmak üzere 177 üniversite bulunmaktadır. Devlet ve vakıf üniversite 

kütüphaneleri arasında hizmete doğrudan etki eden kütüphanelerin sahip olduğu 

bina, bütçe, koleksiyon, personel gibi temel öğeler bakımından belirgin farklar 

bulunmaktadır. Anketin hedefi Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin mobil 

teknolojilere yönelik hizmet ve uygulamalarını ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle 

Türkiye‟deki 7 bölgeyi temsilen her bölgeden 1 devlet, 1 vakıf üniversitesi olacak 

                                                 
1
 Askeri okullar bu sayıya dahil değildir. 
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biçimde en az 2 kurum, toplamda 30 kurum örneklem olarak seçilmiĢtir. 30 

örneklemin 11‟i vakıf, 19‟u devlet üniversitesi kütüphanesidir. Örneklemlerin 

tamamı rastgele seçilmiĢtir. Ayrıca örneklemlerden özellikle Ġstanbul ve Ankara‟ da 

bulunan 4 kurumun değerlendirilmesinde anket verilerine ilave olarak çalıĢma sahibi 

tarafından daha önce yapılmıĢ olan bir baĢka çalıĢmadan az da olsa yararlanılmıĢtır. 

Anket öncesinde 30 kütüphane yöneticisi teker teker telefonla aranarak anket 

hakkında bilgi verilmiĢtir.  30 kurumun 29‟u ankete katılım gösterirken, 26‟sı anketi 

baĢarıyla tamamlamıĢtır. 1 kurumun yanıtları teknik bir hata sonucu sisteme 

iletilmemiĢtir. Anket düzenlendiği esnada 2 yönetici 1 aylık izinde olduğundan 

makama vekalet eden kiĢi ile görüĢülmüĢ anketin doldurulması sağlanmıĢtır. Bu 

kiĢilerden biri meslek elemanıyken diğeri değildir. Anket, çalıĢma sahibi bir ĠTÜ 

çalıĢanı olduğundan üniversitenin web tabanlı bir uygulaması olan Veri Toplama ve 

Ġstatistik Sistemi (VETĠ) elektronik anket düzenleme sisteminde hazırlanmıĢtır. 

Kurumlar ankete bir davetiye kodu ile giriĢ yaparak ulaĢtıklarından ankete katılan 

üniversiteler bilinsede hangi kurumun hangi cevabı verdiği bilinmemekte ve 

katılımcının kimliği korunmuĢ olmaktadır. Anket zaman kısıtı nedeniyle 12-25 

Haziran tarihleri arasında açık kalacak biçimde düzenlenmiĢtir. 

Vakıf üniversitelerinin önemli bir kısmı Marmara ve Ġç Anadolu 

Bölgesi‟ndedir. En fazla vakıf üniversitesi; 32‟si Ġstanbul toplamda 34 üniversite ile 

Marmara Bölgesi‟ndedir. Ġç Anadolu Bölgesi‟ndeki vakıf üniversitesi sayısı 11‟dir 

Bu nedenle bölgesel temsiliyette Marmara ve Ġç Anadolu Bölgelerinden seçilen 

örneklemlerin sayısı yüksek tutulmuĢtur.  

Diğer bölgelerimizde vakıf üniversitesi sayısı bu iki bölgeye göre oldukça 

azdır. Buna göre Ege ve Akdeniz Bölgesi‟nde 5, Karadeniz Bölgesi‟nde 2, Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi‟nde 4 tanedir. Doğu Anadolu Bölgesi‟nde vakıf üniversitesi 
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bulunmamaktadır. Bölgelere göre örneklemler kısaca bir tablo ile aĢağıda ve detaylı 

olarak metinde sunulmuĢtur.  
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Tablo 1.1: Ankete katılan üniversiteler. 

Üniversiteler ve Coğrafi Bölgeler         

Marmara  Ege  İç Anadolu  Akdeniz  Karadeniz  

Güneydoğu 

Anadolu  

Doğu 

Anadolu  

ĠTÜ ĠYTE ODTÜ 

Mehmet Akif 

Ü. KTÜ Dicle Ü. Atatürk Ü. 

Kocaeli Ü. 

Dumlupınar 

Ü. Hacettepe Ü. 

Mustafa 

Kemal Ü. 

Abant Ġzzet 

Baysal Ü. Zirve Ü. 

Erzurum 

Teknik Ü. 

Trakya Ü. 

Pamukkale 

Ü. Bilkent Ü. Akdeniz Ü. 

Canik BaĢarı 

Ü.     

Ġstanbul Ü.             

Namık 

Kemal Ü. Ġzmir Ü. Ġpek Ü. 

Uluslararası 

Antalya Ü.       

Özyeğin Ü. ĠEÜ           

Sabancı Ü. YaĢar Ü.           

Koç Ü.             

devlet 
üniversitesi 

vakıf 
üniversitesi           

 

Marmara Bölgesi 5 devlet, 3 vakıf toplamda 8 üniversite kütüphanesi ile temsil 

edilmiĢtir. Bunlar ĠTÜ, Kocaeli, Trakya, Namık Kemal, Ġstanbul, Özyeğin, Koç ve 

Sabancı Üniversiteleri Merkez Kütüphaneleridir. 

Ege Bölgesi 3 devlet, 3 vakıf üniversitesi ile temsil edilmiĢtir ; YaĢar, Ġzmir, 

Ġzmir Ekonomi, ĠYTE, Pamukkale, Dumlupınar Üniversiteleri Merkez 

Kütüphaneleri. 

Ġç Anadolu Bölgesi 2 devlet, 2 vakıf üniversitesi ile temsil edilmiĢtir; 

Hacettepe, ODTÜ, Ġpek ve Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphaneleri. 
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Akdeniz Bölgesi 3 devlet, 1 vakıf üniversitesi ile temsil edilmiĢtir; Akdeniz, 

Mehmet Akif, Mustafa Kemal ve Uluslar arası Antalya Üniversiteleri Merkez 

Kütüphaneleri. 

Karadeniz Bölgesi 2 devlet, 1 vakıf üniversitesi ile temsil edilmiĢtir; KTÜ, 

Abant Ġzzet Baysal, Canik BaĢarı Üniversiteleri Merkez Kütüphaneleri. 

Doğu Anadolu Bölgesi sadece 2 devlet üniversitesi ile edilmiĢtir; Atatürk ve 

Erzurum Teknik Üniversiteleri Merkez Kütüphaneleri. Bölgede vakıf üniversitesi 

bulunmamaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 devlet, 1 vakıf üniversitesi ile temsil edilmiĢtir; 

Zirve ve Dicle Üniversiteleri Merkez Kütüphaneleri. Örneklemin vakıf üniversitesi 

bakımından az gösterilmesinin nedeni henüz çok yeni kurulma aĢamasında olan 

üniversiteler olmalarıdır 
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Anket 28 sorudan oluĢmuĢtur. Bunlar; 21 kapalı uçlu, 3‟ü bilginin elle giriĢini 

talep eden, 4‟ü çoktan seçmeli sorulardır. Bilgiyi örneklemden talep eden sorular 

kurumun kullanıcı, kütüphanedeki bilgisayar, mobil cihaz ve çalıĢan sayısını 

araĢtırmaktadır. Kütüphanedeki bilgisayar veya mobil cihaz sayısı kullanıcı sayısı ile 

doğru orantılı olmalıdır. Dünyada bugün kullanıcılar arasında akıllı telefondan 

kütüphane kataloğuna eriĢim giderek yaygınlaĢan bir alıĢkanlık haline gelmektedir. 

O nedenle kütüphanedeki bilgisayar sayısı mobil teknolojilerin giderek yaygınlaĢtığı 

günümüzde artık büyük önem taĢımamakta onun yerine mobil cihaz ödünç servisi 

popülerlik kazanmaktadır. ÇalıĢan sayısının kullanıcı sayısına paralel biçimde artıĢ 

veya azalıĢ göstermesi beklenir. Ülkemizde devlet vakıf üniversite kütüphaneleri 

arasında çalıĢan personelin sayısı ve niteliği bakımından belirgin farklar 

bulunmaktadır. Bu durum hizmetlerin çeĢit ve kalitesini olumlu veya olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle çalıĢan personelin sayısı ve niteliği araĢtırma için 

önemlidir.  
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Anket dünyada üniversite kütüphanelerinde yaygın olarak verilmekte olan tüm 

mobil hizmetlerin Türkiye‟deki varlığını sorgulayan varsa uygulamalarını ortaya 

çıkarmayı amaçlayan sorulardan oluĢmaktadır. Varlığı araĢtırılan bu hizmetler; ayrı 

bir mobil site veya mobil site uygulaması, QR kod, AR uygulamaları, SMS veya kısa 

mesaj, anlık mesaj(IM), Chat, referans hizmeti,  mobil cihaz ödünç hizmetidir. 

Ayrıca mobil teknolojilere yönelik çalıĢmalara ne zaman baĢlandığı, sunulan 

hizmetlerin kurumlarca yeterliliği, mobil hizmetlerin kullanımının istatistiksel olarak 

takibi, mevcut mobil sitelerin kullanıĢlılık testine tabi tutulup tutulmadığı,  

kiĢiselleĢtirme uygulamalarının varlığı, mobil teknolojiye yönelik hizmetlerden 

sorumlu kiĢi veya kiĢilerin niteliği, mobil teknolojilerle ilgili geleceğe yönelik 

planlar Ģeklinde konuya gösterilen önem ve yaklaĢımı ortaya koyan sorulara ankette 

yer verilmiĢtir. Konu teknoloji ile yakından ilgili olduğundan bazı soruların 

yanıtlanmasında kütüphanelerin, üniversitelerin IT departmanlarına baĢvurulduğu 

bilgisi alınmıĢtır. Anket sorularının tamamına çalıĢmanın EK kısmından ulaĢılabilir. 

Soruların özellikle kütüphane yöneticilerine yöneltilmesinin temel nedenleri: 

Kütüphane bütçesi hizmetleri en çok etkileyen kütüphane öğesidir. Kütüphane 

yöneticisinin üniversite yönetimiyle kurduğu yakın ve olumlu iliĢkiler sayesinde 

yeterli bir bütçe kütüphaneye aktarılır ve hatta gerektiğinde ilave destekler alınabilir. 

Bunun tersi de mümkündür. Üniversite kütüphanelerinde mobil kullanıcılara yönelik 

sunulan hizmetlerin varlığı, kullanıcısının eğitim-öğretim, araĢtırma ve öğrenme 

faaliyetlerini(kısaca akademik izlerini)ve çağın eğilim gösterilen teknolojilerini 

yakından takip eden vizyon sahibi yöneticilerin varlığıyla yakından ilgilidir. 

ÇalıĢmanın araĢtırma yani 4. bölümü anket sorularının yanıt ve yorumlarından 

oluĢmuĢtur. Soruların yanıtlarına geçmeden ikincil kaynaklar sayılan kurum web 

siteleri ve YÖK 2013 istatistiklerinde elde edilen verilerle örneklemlerin kütüphane 
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öğeleri hakkında kısa bilgiler verilmiĢ ayrıca öğelerin YÖK kütüphane tandartlarına 

uygunluğu sorgulanmıĢtır. Kütüphane standartlarına uygunluk hizmet kalitesinin 

göstergesidir. 
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2 21.yy Üniversite Kütüphanesi ya da Hibrid Kütüphane: 

Geleneksel ve Dijital Kütüphanenin Odak Noktası  

Bu bölümün amacı 21.yy üniversite kütüphane modeli olan hibrid kütüphane 

modelini tanımlamaktır. Günümüz kütüphanesi bünyesinde basılı kaynaklardan daha 

fazla elektronik kaynakları barındırmaktadır. Hizmetlerin önemli bir kısmı çevrimiçi 

ortamda gerçekleĢmektedir. Kütüphaneye gitmeden bilgiye her yerden 7/24 eriĢim 

söz konusudur.  

Geleneksel kütüphane modelinde yayınlar gözle görülür elle tutulur basılı ve 

diğer maddelerden oluĢan fiziksel formlarıyla koleksiyonları oluĢturduklarından 

yayınlara eriĢim için kütüphaneye gidilmesi Ģarttı. Bilgisayar teknolojisinin geliĢimi 

ile temel amacı bilgilendirme ve bilgiyi yayma olan kütüphaneler, 1960‟lı yıllardan 

itibaren iĢlevlerini daha etkin, hızlı, verimli, ekonomik olarak sürdürme imkanına 

sahip oldular. Kütüphanelerde BĠT‟den yararlanılması, iĢlemlerin verimli ve kolay 

yapılması, iĢ akıĢı, personel nicelik ve niteliğinin değiĢmesi, iĢbirliği, standartlaĢma 

ve en önemlisi kullanıcıya yönelik hizmetlerin çeĢitlenmesi/değiĢmesi anlamına 

gelmektedir (Yalvaç 1994). Bilgisayarların kütüphanelerde yaygın kullanımı 

1990‟lardan sonradır ve o dönemdeki kütüphaneler hala basılı kaynaklara dayalı 

hizmet sunmakla beraber iĢlemlerin yürütülmesinde bilgisayarlardan 

yararlanmaktadır (Afzali 2008). 

Yazı ve matbaanın icadından sonra üniversite kütüphanesini büyük ölçüde 

değiĢikliğe uğratan geliĢmeleri oluĢum sırasına göre;  

Kütüphane hizmetlerinde bilgisayar kullanımı 

CDROM veritabanları 
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Ġnternet 

Elektronik Yayıncılık 

Büyük Çaplı DijitalleĢtirme Projeleri 

ġeklinde sıralanabilir ve bu unsurların hepsi BĠT ile ilgilidir (Rowlands vd. 

2008).  

Bugüne değin sadece fiziksel mekanlarıyla özdeĢleĢen üniversite 

kütüphaneleri, 20.yy‟dan itibaren binaya bağlı olmadan koleksiyonunda fiziksel 

olarak yer almayan uzak yerlerde depolanan bilgi kaynaklarına bağlı bilgi hizmetleri 

sunan yapılara dönüĢtüler. Ġnternet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler, 

internet eriĢiminin ucuzlayarak yaygınlaĢması, bağlantı kalitesinin, hızının artması, 

akademik yayınların çoğunlukla artık dijital olarak yayınlanması günümüz 

kütüphane dermelerindeki dijital kaynaklara ilgiyi arttırmıĢtır. Kullanıcısının ilgisine 

paralel olarak değiĢen kütüphane dermeleri günden güne büyük ölçekde 

sanallaĢmaya baĢlamıĢtır (Miller 2000).  

Dijital doküman, ilk ortaya çıkıĢlarında dijital olarak yaratılanlar veya sonradan 

dijitalleĢtirilenler olarak ikiye ayrılabilir. Dijital doğanlara ekitaplar, edergiler, 

sonradan dijital olanlara nadir eserler, haritalar örnek verilebilir. 

Library Journal‟ın yıllık ekitap araĢtırmasına göre 2010‟dan beri üniversite 

kütüphanelerindeki ekitap koleksiyonları %93 artıĢ göstermiĢtir. E-kitap 

koleksiyonları; basılı kitapların e-versiyonları, referans kitapları ve ders kitaplarından 

oluĢmaktadır (Blummer ve Kenton 2012). Bugünün kullanıcısı önemli akademik 

yayınlardan biri olan dergilerin, elektronik versiyonlarını kullanmayı tercih 

etmektedir.  

Kitap içinse durum biraz karıĢıktır. Bir kısım kullanıcı halen basılıyı 

elektroniğine tercih etse de, önemli bir kısmı elektronik versiyonu tercih etmektedir. 
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Aslında bu konuda temel belirleyici çoğu zaman konu olabilmektedir. E-kitap baĢtan 

sona okunası yayınlar değildir. Bazen bir kitabın bir bölümünü veya fazlasını 

okumak gerektiğinde basılı versiyon daha kullanıĢlı olabilmektedir. Öte yandan ders 

kitabının elektroniğini kullanmak içeriği destekleyen medya ilaveleri sayesinde 

basılısına göre daha kullanıĢlı, verimli olabilmektedir (Blummer ve Kenton 2012).  

Kaynakların bir kısmı basılı bir kısmı dijital olunca elbette hizmete sunulma 

biçimleri de farklı olacaktır. Bu nedenle kütüphane koleksiyonları ve hizmete 

sunuluĢ biçimleriyle bugünün üniversite kütüphanesini “hibrid kütüphane” Ģeklinde 

tanımlayabiliriz. Geleneksel kütüphane yapısında basılı kaynaklara eriĢim için 

kütüphaneye gitmek zorunlu bir eylemken, içerik dijitalleĢtiğinde bilgiye eriĢimde 

yer/zaman Ģartı ortadan kalkmakta kullanıcı internet, dijital yayınlara yönelik telif 

uygulamaları, lisans anlaĢmaları, kullanıcı eğitimi, güvenlik, eĢit eriĢim vb. konular 

öne çıkmaktadır (Miller 2000).  

Bu yeni kütüphane anlayıĢı ile ilgili olarak literatürde en sık kullanılan 

terimler; „Dijital Kütüphane‟ „Sanal Kütüphane‟ „Dijital Kütüphane‟ „Elektronik 

Kütüphane‟ ve „Hibrid‟ Kütüphane‟dir. Dijital kütüphane kavramı en yaygın 

kullanım biçimidir.  

Cloyes‟e göre; kullanıcı gereksinimlerini karĢılamak için sadece teknolojiyi 

kullanan kütüphane sanal kütüphanedir(aktaran Kurulgan 2005). Bu türde basılı 

kaynakların yerini tamamen elektronik kaynaklar almıĢtır, kaynaklara eriĢim internet 

baĢta olmak üzere BĠT ile mümkündür. Bu kütüphanelerde bilgiler dijital bir 

depolama ortamındadır (Afzali 2008).  

Yukarıda açıklaması yapılan elektronik, sanal veya dijital kütüphane 

kavramlarına bakıldığında bugünün üniversite kütüphanesi için elektronik kütüphane 

diyemeyiz. Bugünün üniversite kütüphanesinin karĢılığı „hibrid kütüphane‟dir. 
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Bünyesinde halen hem basılı hem de elektronik kaynaklar bulunduğundan hizmetleri 

de iki ayrı formata bağlı olarak değiĢkenlik gösterir. Kütüphane mekanı basılı 

kaynaklar için zorunluluk, elektronik kaynaklar için yazılım ve donanım demektir. 

Karol‟ a göre, hibrid veya “karma” terimi biyoloji biliminden alıntıdır. Biyoloji 

alanında “melez” olarak adlandırılan bu kavram iki ya da daha fazla farklı kökenden 

oluĢan sistemin birleĢmesinden ortaya çıkan yeni tür olarak 

tanımlanmaktadır”(Afzali 2008: 269).  

Aslında hibrid terimi basılı ve elektronik ortamların birbiriyle uyum içinde 

çalıĢtıklarını anlatmak için kullanılır.“Hibrid Kütüphane” terimi ilk kez 1998‟de the 

UK Electronic Libraries Programme‟ın direktörü Chris Rusbridge tarafından 

kullanılmıĢtır.  

Hibrid Kütüphane; basılı ve elektronik kaynakların birlikte eriĢime sunulduğu 

yerlerdir: Hibrid Kütüphane geleneksel ve dijital kütüphanenin tam ortasıdır. Hibrid 

kütüphanelerde basılı ve elektronik kaynaklarla ilgili hizmetlerin eĢgüdümü söz 

konusudur GeliĢen BĠT ile birlikte ortaya konan yeni kütüphaneciliğin ana unsuru, 

birden çok kütüphanenin birbiriyle çevrimiçi bağlantıda olmasıdır.  

Hibrid kütüphaneler elektronik ortamdan kolaylıkla eriĢilen kaynakların yanı 

sıra elektronik ortamda olmayan bilgi kaynaklarına da eriĢmeyi mümkün kılar. 

Geleneksel üniversite kütüphanesi Hibrid Kütüphaneye dönüĢmek zorundadır. 

Çünkü: 

Kütüphane kaynaklarına her yerden eriĢilir ve kaynak kullanımı artar. 

ĠĢlemlerde herkes için hız, zaman, emek ve paradan tasarruf sağlar. 

Büyük miktarlardaki verinin yönetimi kolaylaĢır. 

Koleksiyona çoklu kontrol imkanı sağlar. 

Bilgi kaynağına hem basılı hem de sanal olarak eriĢilebilir. 
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En güvenilir kaynak koruma Ģeklidir.  

Bilgi hizmetlerinin kiĢileĢtirilmesi ön planda olduğundan geçmiĢte hiç olmayan 

yeni kullanıcı hizmetleri türemiĢtir. Örneğin teknolojiyi ödünç verme(iPad, tablet, 

netbook, laptop vb.) teknolojik çalıĢma mekanları(medya odaları, tarayıcı odaları), ağ 

hizmetleri gibi, sanal kütüphane katalogları, sanal referans hizmetleri ve sanal 

kullanıcı eğitimleri, kullanıcısıyla sosyal ağlarda etkileĢimde olma vb.  

ÇalıĢma sahibine göre hibrid kütüphanelerin faydaları; ortada basılı kaynak 

olmadığından yerden tasarruf söz konusudur; dijital kaynaklara ve internet eriĢim 

için raflar kadar yer tutucu olmasada büyük bilgisayar salonları veya donanımlı 

çalıĢma salonlarına ihtiyaç vardır. Ġnternet olduğu sürece yayına eriĢim sonsuzdur ve 

süreklidir.  

Ancak artan teknolojik maliyetler kütüphane bütçeleri için bir tehdittir. Öte 

yandan teknolojinin yaygınlaĢtıkça ucuzlaması kütüphane maliyetlerinin azalmasını 

sağlamaktadır. 

Hibrid yapılı üniversite kütüphanesinin sahip olduğu kaynakları 3 ana baĢlıkta 

toplayabiliriz: 

1-Dijital olmayan ve dijitale dönüĢmesi güç kaynaklar 

2-Basılıdan dijitale dönüĢtürülmüĢ kaynaklar 

3- Dijital formda yaratılmıĢ kaynaklar (Afzali 2008). 

Bilgi patlaması ile karĢı karĢıya kalan kullanıcının eğitiminde hem geleneksel 

hem de sanal mekanlarda kullanıcı eğitimleri söz konusudur(oyun tabanlı 

öğrenme(second life), sanal kütüphane turları ve rehberleri, AR uygulamaları vb. 

gibi) “Kütüphaneciler bilgisayar veya teknolojik geliĢimlerden kendilerini tehdit 

altında hissetmemeli yeni teknolojiyle beraber ileriye bakmalı ve organizasyonlarda 

önemli roller üstlenmelidir.”(Das 2007: 5). 
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Bugün üniversite kütüphaneleri geleneksel ortam ve hizmetlerinden çıkma 

yolunda emin adımlarla ilerlemekle birlikte tamamen dijital ortama geçmemiĢlerdir. 

Bu dönüĢümün hızını belirleyen faktörler; teknoloji, ekonomi, hukuk ve sosyoloji 

alanlarında yapılacak büyük yatırımlar, kısaca para konusunu öne çıkarmaktadır. 

Ayrıca var olan basılı koleksiyonların dijitalleĢtirilmesi zaman alıcı bir iĢlemdir 

(Afzali 2003).  

Üniversite kütüphaneleri Ģu an için koleksiyonlarını kısa zamanda 

dijitalleĢtirme konusunda yeterli bütçeye sahip değillerdir. O nedenle yurt içinde 

veya yurt dıĢında tüm üniversite kütüphanelerinin yakın gelecekte tamamen bir 

dijital kütüphane olması konusunda net bir Ģey söylenmesi güçtür, örneğin küçük 

üniversite kütüphanelerinin koleksiyonları henüz geliĢtiğinden bütçe ve zaman 

açısından bu süreci hızlı geçirmeleri mümkündür, ancak köklü üniversite 

kütüphaneleri ya da örneğin milli kütüphaneler gibi koleksiyon yapı ve boyutları 

diğerlerinden oldukça farklı olan kütüphaneler (The British Library) için bu dönüĢüm 

yavaĢ olacaktır.  

Ayrıca kullanıcı kitlesinin de bu konuya etkisi vardır. Kullanıcıların 

beklentileri veya uzmanlık alanlarının ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu da basılı 

materyallerin belki çok uzun olmayan bir süre daha kütüphanelerde var olacağı 

anlamına gelebilir. Hibrid kütüphaneler “geleceğin üniversite kütüphanesinin  nasıl 

görüneceği konusunda önemli ipuçları sunar ”(Oppenheim ve Smithson 1999: 111). 

Bugün dijital ortamda yer almayan veya henüz elektronik ortamda sunulamayan 

kaynaklar geleneksel yollar ile kullanıcıya sunuluyor olsalar bile yakın gelecekte 

teknoloji sayesinde dijitalleĢtirilip kullanıma sunulabildiğinde geleceğin üniversite 

kütüphanesinin modelinin ne hibrid ne geleneksel aslında tam bir dijital kütüphane 

olması yüksek bir ihtimaldir. Çünkü dijital kütüphaneler Ģimdiye kadar yine hiçbir 
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bilgi taĢıyıcısının yapamadığını uzun yani sonsuz bilgi taĢıyıcısı olma görevini de 

yerine getirmektedirler(Schwartz 2000). “ Bir dijital üniversite kütüphanesi terminal 

koleksiyonları, ağ teknolojileri, depolama araçları ve bilgi yayılımını sağlayan 

personelden oluĢur”(Schwartz 2000: 387). 

Dijital kütüphaneler hibrid kütüphanelerin bir adım sonrasıdır. Hibrid 

kütüphanelerdeki basılı kaynaklar dijitalleĢtiğinde hibrid kütüphane elektronik 

kütüphaneye dönüĢecektir. 
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3 Mobil Teknolojiler Nelerdir, Niçin Mobil Önemlidir?  

BĠT kısaca telekomünikasyon yoluyla bilgiye eriĢimdir. BT, kavramına benzer 

gibi gözükse  “Öncelikli olarak iletiĢim teknolojilerine odaklanmaktadır ve internet, 

kablosuz ağlar, cep telefonları ve diğer iletiĢim ortamlarını içermektedir.” (ICT 

2010;Rouse 2005).  

Özellikle 2000 yılı sonrası bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımının hızla 

yaygınlaĢması sanayi devrimindeki gibi toplumun maddi ve kültürel, sosyal 

temellerini dönüĢüme uğratmıĢ geliĢmiĢ sanayi toplumları bilgi toplumuna 

evrilmiĢtir. DönüĢümün çekirdeğinde bilginin üretimini/iĢlenmesini sağlayan araçlar 

yani BĠT vardır. BĠT‟i yaratan insan aklı üretim gücü haline gelmektedir ki bu 

bugüne değin var olan ekonomik düzenlerde görülmeyen bir özelliktir.  

Bugün dünyayı küçük bir köye çeviren bu önemli geliĢmeler aslında bilginin 

üretimi, eriĢimi, paylaĢımı ve yayılma sürecinin yaĢadığı dönüĢümle ilgilidir. Burada 

vurgulanmak istenen enformasyon sürecinin geçirdiği devrimsel dönüĢümdür. Bu 

süreçte üretilen enformasyonun yerel ve uluslar arası boyutta paylaĢımının Ģekli ve 

niteliği değiĢmiĢtir. O nedenle bugünün bilgi toplumunun hammadesi bilgiyi iĢleyen 

elektrik gibi enerji kaynakları, sanayi toplumlarından çok daha fazla hayati öneme 

sahiptir. 

21.yy‟da yüzyılda bilgi nerdeyse hayatta kalmanın zorunlu bir Ģartı haline 

gelmektedir. Ekonominin hammaddesi bilgiyi üretecek nitelikli insan gücüne sahip 

ülkeler ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibidir. Bu ülkeler bu nedenle nitelikli 

insan gücü yetiĢtirilmesi konusuna büyük önem vermekte politikalar 

geliĢtirmektedirler.  
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Öte yandan bu dönüĢüm tüm dünyada eĢit bir biçimde ve hızda yayılım 

göstermemektedir. GeliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkeler nitelikli insan gücü 

yetersizliğinden bilgi ve teknolojiyi üretenden çok hazır olarak talep eden ülkeler 

olduklarından bilgi toplumu olma konusunda yeterli geliĢme gösterememekte 

özellikle insan kaynaklarının geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda 

politikalar belirleyememektedirler. BaĢka bir deyiĢle bir taraf sürekli geliĢip 

zenginleĢirken diğer tarafın fakirliği artmakta ister sanayi toplumu ister bilgi 

toplumlarında olsun geliĢmiĢ ülkeler ile az geliĢmiĢ ülker arasındaki dev açık hep 

baki kalmaktadır.  

Ġnternet hayatın her alanını derinden etkilemektedir. Bilgi toplumunun değerli 

ve en büyük ağlarından internetin fakir ülkelerde ücretsiz biçimde eriĢilir olması 

toplumsal yapının geliĢimine önemli katkı sağlayabilir. 

Ġnternet sayesinde bireyler arası mesafe kavramı yüzyıllardır var olan anlamını 

yitirerek yerini ağlar üzerindeki mesafelere bırakmıĢtır.Ġnternet bireylerin bilgi 

edinim, üretim ve paylaĢım güçlerine güç katmıĢtır. Ġnternet baĢta olmak üzere BĠT 

teknolojilerinin hayatımıza girmesi bugün hepimizi sürekli birer öğrenci yapmıĢtır. 

 Aynı zamanda enformasyon ve teknolojileri, internet ağ toplumunun maddi 

temellerini oluĢturduğundan bilgi ve enformasyona dayalı bir ekonomi söz 

konusudur. Bilgi ekonomisine dayalı bu düzende Ġnternet‟le ilgili Ģirketler en çok 

maddi kazanç sağlayan Ģirketler olarak karĢımıza çıkar. Aslında bu ekonomi de en az 

diğerleri kadar kapitalisttir ancak bu Ģimdiye değin görülmemiĢ yeni bir 

kapitalizmdir. Yeni ekonomi bilgiye dayalı üretim sistemlerinin güçlendirilmesinde 

enformasyon teknolojilerini kullanma becerilerini temel alır. Ağ kurma ve ağ 

üzerinde örgütlenme en yaygın biçimidir. Teknolojinin bireyler arasında kullanımı 

ise içinde bulunulan toplumsal, sosyal ve ekonomik yapılarla iliĢkilidir. Bu nedenle 
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Castells‟in detaylı bir Ģekilde tanımladığı bilgi toplumunda, bilgi ağlar üzerinde 

yaratılır, paylaĢılır, değer kazanır veya değer kaybeder ve ağlar bilgi toplumu ve 

bireylerin varlığı için hayati öneme sahiptir. Ağlar üzerindeki bilginin nitelik ve 

miktarını ağın altyapısı ve büyüklüğü belirler. Ağların hayata diğer önemli bir katkısı 

iĢlemlere getirdiği Ģimdiye dek görülmemiĢ büyük hızdır. 

 Ekonomik bir meta haline gelen bilgiyi üreten bilim insanlarının ağlarla olan 

iliĢkisi son derece önemlidir. Bilim insanları Castells‟ e göre birer ağ iĢçileridir ve ağ 

iĢçilerinin ağ kurma ve yönetme becerisi ağların geliĢiminde önemlidir (Castells 

2005).Üniversiteler ağ iĢçisi yetiĢtiren, maddi değeri bulunan bilgiyi üreten bilgi 

tabanlı ekonomilerin en temel öğesi haline gelmiĢlerdir. Gerek BĠT sayesinde 

gerekse bu dönüĢümün bir sonucu olarak üniversiteler de köklü bir dönüĢüm 

içerisindedir. 3. nesil Ģeklinde adlandırılan bugünün üniversiteleri Ġkinci nesil denilen 

eğitim temelli üniversitelerden farklıdırlar. Devlet, özel sektördeki araĢtırma ve 

sanayi kuruluĢları ile iĢbirliği, yürütülen pek çok ortak projelerle son derece 

kozmopolit, ürettiği bilgiyi pazarlayan bir ağ üniversitesi modeli söz konusudur.  

Üçüncü Nesil Üniversiteler iç ve dıĢ ortamdan gelen itici güçlerle 

oluĢmuĢlardır. Bu güçler globalizasyon veya globalleĢen rekabet, üniversitelerin çok 

önemli araĢtırmaları gerçekleĢtirmek için devlet veya diğer fon sağlayıcılardan fonlar 

alabilmeleri, teknoloji tabanlı giriĢimcilerin ön planda olması, disiplinler arası keskin 

sınırların neredeyse kaybolması ve disiplinler arası çalıĢmaların artması, iletiĢim 

imkanının artması ve hız kazanmasıyla akademisyen, öğrenci ve araĢtırmacıların 

mobilitesinin artması ve son olarak yapay zeka veya baĢka bir deyiĢle robot 

toplumların yükseliĢi Ģeklinde sıralanabilir(Wissema 2009).Enformayon/bilgi 

çağında ağa ve iĢbirliklerine dayalı bir iletiĢim ve öğrenme yaklaĢımının 

benimsenmesi bilgi toplumlarının ilerlemelerinde önemlidir (Doğan 2011). 
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Aynı zamanda zamanın da para olduğu bu dönemde; bilgiye eriĢmek, iĢlemek 

ve yayma sürecini en aza indirmek bugün rekabetin en önemli unsurlarındandır.  

Ġnternet az önce de belirttiğimiz gibi mesafeleri baĢka bir deyiĢle sınırları 

ortadan kaldırmıĢtır. Ġnternet baĢta olmak üzere bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki 

geliĢmeler sanayi toplumlarındaki kitleselliğin aksine her sektörde bireyselliği ön 

plana çıkarmıĢtır(AlıĢveriĢ, ticaret, eğitim, eğlence vb. gibi) teknolojinin ucuzlayarak 

yaygınlık kazanması teknolojilerde de bireyselleĢmeyi sağlamıĢtır. 

BĠT‟in bireyler arası yoğun kullanımı toplumsal yapılarda zorunlu 

dönüĢümlere neden olmakta ve bunun sonucu yeni kavramlar veya yapılara geçiĢ söz 

konusu olmaktadır. Yaygın olarak baĢına „e‟ harfi yani elektronik kelimesinin 

kısaltması getirilerek kurulan bu yeni yapılarda aslında vurgulanan sürecin elektronik 

olmasından ziyade sistemin yeniliği ve bireyin odağa alınmasıyla ilgilidir. Örneğin 

devletler ve halklar için e-devlet, yüksek öğretimdeki öğrenciler için e-üniversite, e-

öğrenme üniversitenin kalbi sayılan kütüphaneler için; m-kütüphane, elektronik 

kütüphane, sanal kütüphane gibi (Dilmen 2007). 

BĠT bireyin istediği anda ağ üzerindeki bilgiye eriĢmesine olanak sağlar. Diğer 

yapılarda olduğu gibi eğitim paradigmalarında yaĢanan dönüĢüm sonucu, öğrenmede 

anındalık ve bireysellik unsurları önem kazanmıĢtır. Ağlar üzerinde varlık gösteren, 

ağ iĢçilerini yetiĢtiren yüksek öğretim kurumları ve doğal olarak kütüphaneleri bu 

unsurlar ıĢığında süreçlerini geliĢtirmek yenilemek durumundadırlar(Doğan 2011). 

Kütüphane iĢlemlerinde BĠT‟den yararlanılması hizmet ve iĢlemlerde 

standartlaĢmayı sağlayarak bireysel hareketlerden uzaklaĢıp bağlı bulunduğu 

sistemin bir parçası olma zorunluluğunu getirmiĢtir. Bunun sonucunda örneğin ağlar 

üzerinde konsorsiyumlar oluĢturarak ortak hareket etmekte ve sorunlara ortak 

çözümler üretme yoluna gidilmektedir. Ağ toplumunda birey sisteme nasıl doğrudan 
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katılımcı olarak katkı sağlıyor ağ mantığıyla hareket ediyorsa aynı Ģekilde 

kütüphaneler de bireysel değil güçlü iĢbirlikleri ve ortaklarıyla birlikte hareket 

etmektedirler (Kurulgan 2005).  

BĠT kapsamında pek çok alanda öne çıkan teknoloji ise mobil teknolojilerdir. 

“Mobil cihazların kapsamı konuĢmaktan çoğulortama doğru 

evrilmiĢtir”(Scolari,Aguado ve Feijóo 2012: 30). En popülerleri akıllı telefonlar, 

dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarlar, özellikli telefonlar, MP3 çalarlar, kameralar, 

PDAs, ultra-mobil PC, giyilebilir bilgisayarlar, e-kitap okuyuculardır (Lippincott 

2010). Bu cihazlar aynı zamanda taĢınabilir bilgisayarlar olarak adlandırılır. Parker‟a 

göre Google CEO‟su Eric Schmidt, mobil biliĢim bütün tahminlerden çok daha hızlı 

bir geliĢme göstermektedir demektedir (aktaran DeMars 2012). Akıllı telefonun yanı 

sıra tablet gibi kullanımı ve taĢınması kolay, diğer mobil cihazlar giderek halk 

arasında yaygınlaĢmaktadır. Ayrıca 2014-2016 arasında popüler olabilecek yeni bir 

mobil teknolojiden de söz edilmektedir; google glass, akıllı saat gibi örnekleri olan 

giyilebilir teknoloji Ģeklinde adlandırılmaktadır (The Future of Wearable Electronics  

Forecast Segmentation and Applications 2013). Mobil cihazları bu kadar popüler 

yapan neden onlarla yapılan eylemlerle ilgilidir bunlar;  

Ses ve video ile arama, e-posta alma ve gönderme, kısa mesaj gönderme, 

interneti ve akademik veritabanını araĢtırma, alıntıları düzenleme, ders yönetim 

sistemine ulaĢma, makaleleri ve kitapları okuma veya dinleme, fotoğraf çekme, oyun 

oynama, video ve oyun yapma, GPS navigasyon sistemi kullanma 4G sistemi %100 

IP tabanlı geniĢbant ağ sunmakta ve IP üzerinden ses, oyun ve çokluortam yayınları 

gibi yüksek talepli uygulamaların sunulmasını sağlamaktadır. Bu cihazlar zaman ve 

mekan sınırlaması olmaksızın bilgiye ulaĢmayı sağlamaktadır (Lippincott 2010:208). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-Mobile_PC
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Yapılan bir araĢtırmaya göre mobil cihaz sahipleri masaüstü bilgisayar  

kullanıcılardan çok daha hızlı bir biçimde bilgiye eriĢim sağlama eğilimindedirler bu 

nedenle kütüphane sitesinde daha az vakit geçirmektedirler. Mobil kullanıcılar 

kütüphane sitesinde 1 dk. kalırken masaüstü kullanıcılarda bu değer 3 dk.‟ ya 

çıkmaktadır. Görüldüğü gibi anlık iletiĢim ve etkileĢim mobil kullanıcı için önemli 

bir rutindir. 

Mobil cihazlarla birlikte anılan bir diğer özellik uygulamalarıdır. Son 3 yılda 

uygulama indirme sayısı 10.9 milyardır (Ciaramitaro 2012). Mobil uygulamaların 

çalıĢma için anlamı çok büyüktür. Kütüphane mobil sitesinin ayrı bir site mi yoksa 

bir uygulama olma konusundan tutun da geliĢtirilen QR Kod, AR veya içerik 

sağlaycı veya platformların uygulamalarına kadar mobil kullanıcıların en çok 

ilgilendiği mobil teknolojilerdir. Mobil site açısından ayrı web sitesi mi mobil 

uygulama mı diye sorulduğunda her ikisinin de avantaj ve deazavantajları 

bulunmakla birlikte uygulamalar kullanıĢlılık, etkileĢimi fazla olması nedeniyle 

kullanıcı tarafından daha çok tercih edilmektedir.  

Mobil cihazların performansını sahip olduğu özellikleri ve ağ altyapısı belirler; 

2001‟de  3G  (data iletimi 384 Kbps) ve son olarak 2009 yılında 4G (data iletimi.100 

Mbit/s) geliĢtirilmiĢtir . Krum‟a göre” 4G sistemi %100 IP tabanlı geniĢbant ağ 

sunmakta ve IP üzerinden ses, oyun ve çokluortam yayınları gibi yüksek talepli 

uygulamaların sunulmasını sağlamaktadır (aktaran Ciaramitaro 2012:5).  

ÇalıĢmanın odak noktası mobil cihazlara yönelik üniversite kütüphane 

hizmetleri olduğundan çalıĢma, kullanıcıda penetrasyonu yüksek, Ģu an dünyada 

mobil bilgi hizmetlerinde en çok yararlanılan akıllı telefon, tablet ve notebook, 

netbook, e-kitap okuyucu gibi mobil cihazlar etrafında detaylandırılacaktır. 

Cihazlar hakkındaki bilgiyi biraz detaylandıracak olursak;  
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E-kitap okuyucu, öncelikle e-kitapları ve elektronik süreli yayınları okuma 

amacını güden ve bunun için tasarlanan elektronik cihazlardır (BSI 2013). Günden 

güne büyüyen dijital yayıncılık ile e-kitaplara bu platformlar üzerinden eriĢim 

inanılmaz artıĢ göstermiĢtir, bugün Amazon basılıdan çok e-kitap satmaktadır 

(Hyman,Moser ve Segala 2014).  

Amazon‟dan Kindle ve Barnes&Noble‟den Nook en iyi bilinen ve yaygın e-

kitap okuyuculardır (Fulkerson 2012:122). Ġlk etapta geniĢ ekranları kitap okumak 

için cazip gibi gözükse de not alma gibi bazı fonksiyonlardaki yetersizlikler 

kullanıcıyı olumsuz etkilemektedir(Lippincott 2010). Amazon.com ve 

Barnes&Noble‟daki zorluk, Kindle ve Nook e-kitaplarındaki sayfa numaralarının 

olmayıĢıdır ve bu akademik çalıĢmalarda alıntı yapmada zorluk çıkarmaktadır 

(Hyman,Moser ve Segala 2014: 40). Bugün tabletler son derece çekici teknik 

özellikleriyle, okumayı oldukça keyifli bir hale getirdiklerinden e-kitap okuyucuların 

yerini alabilecek mobil teknolojiler haline gelmektedirler (DaĢkıran 2012). 

PDA terimi avuç büyüklüğünde bilgisayarlar ve giyilebilir bilgisayarları 

içermektedir. Çoğu internete bağlanma yeteneği ve telefon özelliğine sahiptir. 

PDA‟ler bilinen çok eski mobil cihazlardır ve 1970 yılında Alan Day  tarafından tarif 

edilmiĢtir (Wiggins 2004). 

Entner‟a göre, “2011 yılında akıllı telefon satıĢlarının, diğer mobil cihaz 

satıĢlarını geçeceği tahmin edilmektedir” (aktaran Ciaramitaro 2012:6).Bu 

geliĢmenin nedeni ise; akıllı telefonların birer mobil bilgisayar Ģekline dönüĢüyor 

olmalarıdır. 

Tablet cihazlar; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arası bir cihazdır Ģeklinde 

tanımlanabilir. Wi-Fi, 3G,kamera ve video kayıt gibi önemli teknik özelliklere 

sahiptir. 2017‟ de tabletlerin parekende satıĢının 202 milyona ulaĢacağı tahmin 
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edilmektedir (Golovko 2014).Binlerce yıl öncesi ilk örneklerinde olduğu gibi 

tabletler bugün de en etkili bilgi paylaĢım aracıdır. 

Netbook ve NoteBook; Her iki cihaz aslında birer dizüstü bilgisayardır. Ekran 

ve klavye olmak üzere iki parçadan oluĢmaktadır. BaĢlangıçta iĢ dünyası için 

üretilmiĢ olsalarda bugün PClerin yerini almıĢlardır (DaĢkıran 2012) . 

Dünyada mobil telefon veya taĢınabilir diğer mobil cihazlardan 3G, 4G mobil 

internet abone sayılarında önemli bir artıĢ söz konusudur. Kessler‟ e göre 2015‟de 

mobil webin internet webinden daha fazla kullanılacağı varsayılmaktadır (aktaran 

Aharony 2013). 2020 yılında dünya genelinde internete bağlanma aracının bir mobil 

cihaz olacağı görüĢü giderek güçlenmektedir(Tonta 2009). Bu da mobil araçların her 

türlü iletiĢimde tek araç olmaları demektir. Akıllı telefonlar “aynı anda birden çok 

iĢlemin yapılabildiği bir portal niteliğindedir” (Ciaramitaro 2012: 7).  

Mobil cihazlara yönelik bazı problemler; mobile cihazlar çoğu zaman pek çok 

iĢlemi anlık olarak yapabilen bir platform gibi görünse de kullanımda cihaz ve içerik 

sağlayıcılardan kaynaklanan bazı dezavantajları beraberinde getirmektedir; Farklı 

tarayıcı, platform, ekran büyüklüğü ve belleği, birbirinden farklı yüzlerce iĢletim 

sistemi ile mobil webi birbirinden farklı Ģekillerde göstermektedirler. Öte yandan 

mobil web konusunda web standartlarında olduğu gibi sürekli iyileĢtirme ve 

geliĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. WW3 Consortium tüm cihazlar için tek bir web 

olması adına çalıĢmalar yapmaktadır (DeMars 2012).  

Mobil cihaz dezavantajlarına örnek olarak akıllı telefonlar telefon görüĢmesi 

amacına yönelik geliĢtirildiklerinden görseli bulunan web sitelerinin takibi veya bir 

e-kitabın okunması küçük ekrandan zordur. Bu sorunu Ģu an geliĢmekte olan baĢka 

bir web tasarım teknolojisi duyarlı web(responsive)uygulamaları ile çözebilir. Ayrıca 

pil ömürlerinin ve bellek kapasitelerinin yetersizliği eleĢtirilen bir diğer özelliktir. 
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Bulut biliĢim bellek sorunlarını ortadan kaldıran bir uygulamadır ve kullanıcının ilgi 

odağı haline gelmiĢtir.  

Önemli bir baĢka konu güvenlik sorunudur. Siber saldırıların hedefi bugün 

PCden çok mobil cihazlardır (Ciaramitaro 2012).  

Tabletler ekran boyutu konusunda akıllı telefonlara nazaran performansı 

yüksek cihazlardır. Tabletler bugün PC‟lerin yerini alabilecek bir biçimde günlük 

hayatta sıkça kullanılmaktadır (Özkan 2012).  

Ġçerik ve platformlar son derece çeĢitlidir (Hyman,Moser ve Segala 2014). 

 Mobil araçların özellikleri ve kullanıcı davranıĢları ile ilgili uluslararası 

çalıĢmalar Türkiye‟de de yapılmaktadır. Tablet kullanımınına yönelik olarak 2012‟ 

de gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada; katılımcılara “aylık ortalama geliriniz nedir?” 

diye sorulmuĢ; yüzde 29‟unun geliri 2000 tl‟nin altı, yüzde 32„sinin 2000 ile 3500 tl 

arası, yüzde 14„nün 3500 ile 5000 tl, yüzde 25„nin gelirinin 5000 tl‟nin üzerinde 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Görüldüğü gibi tabletler zengin fakir herkesin gözdesi 

cihazlardır. Bir diğer anlamlı bulgu ise eğitim durumlarına yönelik verilerdir;  %1.3„i 

ilkokul, %7‟si lise, %61.3„ü üniversite, %30.4‟ü yüksek lisans - doktora seviyesinde 

eğitim almıĢ kiĢilerdir. Tablet yüksek öğretimdeki öğrencilerin ilgi odağıdır. BaĢka 

bir bir bulgu ise tablet kullanıcılarının aynı zamanda akıllı telefon kullanıcısı 

olmalarıdır(%87). Tablet cihazları hangi amaçla kullandıkları sorusunun yanıtı; önem 

sırasına göre 3 eyleme iĢaret etmektedir; internette gezinme, email okuma, sosyal 

medya araçlarını kullanma, oyun, tabletten kitap okuma oranı %55‟tir. (Özkan 2012) 

Bu konuda ülkemiz dünya ile benzerlik göstermektedir. 

Üniversite öğrencilerinin mobil cihaz kullanımına yönelik yürütülen baĢka bir 

araĢtırmada; web ve mobil araç uyumunun yeterli olmamasından yakındıkları 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (Çakmak ve Yalçın 2013). 
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Google‟ın araĢtırmasının sonucuna göre; ülkemizde akıllı telefon penetrasyonu 

%30 olup, % akıllı telefonda vakit geçirme oranı son 6 ayda %50 artıĢ göstermiĢtir. 

Bu da bize akıllı telefon kullanımının temelde telefon görüĢmesi(%84) yapmak için 

değil alıĢveriĢ, iletiĢim, eğlence ve sosyal ağ (%91), internette bilgi arama(%68), 

video izleme(%88) gibi amaçlar için yoğunlukla kullanıldığını göstermektedir (Our 

Mobile Planet: Türkiye, Mobil Tüketiciyi Anlama 2013).  

Ülkelerin mobil altyapıya yapılan yatırımlarına bakıldığında 2008-2011 

döneminde %64,5 payla Türkiye en çok yatırım yapan ülkedir. Bu istatistikler 

Türkiye‟deki teknolojik ortamın ve kullanıcının teknolojiye uyumunun son derece 

hızlı geliĢtiğinin göstergesidir. (OECD 2013a). 

ġekil 3.1‟ de ülkemizde yaĢ aralığına göre internet kullanımına bakıldığında 

2012 yılında en yüksek kullanım %60‟lık bir oran ile 16-24 yaĢ aralığında göze 

çarpmaktadır. Yine 2012 verilerine göre ülkemizde 16-74 yaĢ aralığındaki internet 

kullanımı %40 gibi azımsanmayacak bir orana sahiptir  

 

Şekil 3.1: 2012‟de yaĢa göre düzenli internet kullanıcıları(OECD 2013b). 
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Dünyada mobilden internet kullanımına bakıldığında, ġekil 3.2‟ye göre 

dünyada 6 milyar abone vardır. Özellikle bizim gibi geliĢmekte olan ülkeler sabit 

internet bağlantısı yerine mobile internet bağlantısını kullanmaktadırlar (Kantha 

2013).  

 

Şekil 3.2: Dünya BĠT göstergeleri(Kantha 2013: 362). 

Mobil teknolojiler yaygın kullanım amaçlarının yanı sıra kullanıldıkları en 

önemli alanlardan birisi de eğitim materyalinin dağıtımıdır (Ciaramitaro 2012).  

Hareketli Bilgi: Mobil Kütüphaneler (m-Kütüphaneler)  

Mobil teknolojilerin dinamik yapısı hayatın her evresini etkilemektedir (Kantha 

2013). ECAR 2009 verilerine göre, dünyada öğrencilerin %50‟si web eriĢimli mobil 

cihaz sahibidir (Bridges,Rempel ve Griggs 2010).  

BĠT ve yayın depolama teknolojilerindeki geliĢmeler üniversite 

kütüphanelerinin bilgiye eriĢim, depolama, kullanma, yayma Ģekillerini oldukça 

değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢiklik en fazla bina ve koleksiyonlarda dikkat çekicidir. 

Dünyanın en büyük arĢivi sayılabilecek internet sayesinde kaynaklarının büyük 
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çoğunluğu elektronik ortamdan eriĢilen üniversite kütüphaneleri böylece fiziksel 

ortamından sanal ortama geçiĢ yapmıĢlardır. 21.yy üniversite kütüphanesi web 

teknolojieri sayesinde kullanıcısının kütüphaneye gitmesine gerek kalmadan geniĢ 

kapsamlı bilgi hizmeti sunabilmektedir. Bu dönüĢümler kullanıcısının bilgiye eriĢim 

Ģekillerini değiĢtirmiĢtir. Bilgi ve iletiĢim teknolojileri kapsamında yer alan mobil 

cihazlar öğrencinin özel hayatı kadar akademik hayatını da oldukça değiĢtiren ve 

kolaylaĢtıran teknolojilerdir.  

Üniversite kütüphaneleri dünyada mobile ve dijital bilgiye karĢı duyulan bu 

büyük tutku karĢısında dıĢlanmamak, çoğunluğu sanal olan kullanıcısıyla etkileĢimde 

bulunabilmek için hizmet ve web sitelerini mobile uyumlu hale getirme yoluna 

gittiler(Kantha 2013). Bu geliĢmeler üniversite kütüphanelerinde en son eğilim mobil 

kütüphane(m-kütüphane) kavramını öne çıkarmaktadır. Choi‟ye göre, mobil 

kütüphane her an her yerden bilgiye eriĢim demektir, “Kullanıcıların bulunduğu 

yerde olmak ve mobil hizmetler sunmak yakın gelecekte bir seçenekten ziyade bir 

zorunluluk olacaktır”(Vila,Gálvez ve Campos 2010: 322). 

Dünyada mobil cihazlara yönelik çalıĢmalar yürüterek bu amaçla bir mobil 

kütüphane sitesi hazırlayan ilk üniversite kütüphaneleri; Ball State Üniversitesi 

Kütüphaneleri(BSU) 2004 ġekil 3.3 ve North Carolina State Üniversitesi 

Kütüphaneleri(NSCU) 2007 dir. Bu alanda ilk ve en eski örnek olan BSU 

Kütüphaneleri, 2007 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlara kadar var olan mobil 

sitesinde ciddi bir değiĢime gitmemiĢ; temel iĢlevlere yönelik hizmet sunan bir mobil 

site olmuĢtur.  



54 
 

 

Şekil 3.3: BSU Kütüphaneleri, Mobil Web sitesi (liste biçimi görünümü), 

kaynak:https://www.bsu.edu/libraries/mobile/ 

2010 yılından itibaren akıllı telefonlara duyulan yoğun ilgi neticesinde 

üniversite kütüphaneleri kullanıcılarına mobilden sunulan servis ve bilgi 

hizmetlerinin kapsamını geniĢletip değiĢtirerek mobil sitelerinin içerik ve düzenini 

yeniden tasarlamıĢ, üniversite kütüphanelerinde baĢka bir yenilik olan iPad gibi 

popüler mobil cihazları ödünç verme yoluna giderek kullanıcı ile mobil alanda yoğun 

etkileĢimlerde bulunmaya yönelmiĢlerdir. Son dönemde yapılan araĢtırmalara göre 

bunun en önemli nedeni mobil kullanıcının mobil üniversite kütüphanesinden 

beklentisinin özellikle araĢtırma ekseni yönünde giderek yükselmesidir (Bridges 

2013;Bridges,Rempel ve Griggs 2010;Jensen 2010;Kim 2013a). Özetle mobil 

teknolojilere bağımlı olarak sürdürülen bir akademik hayatın mobile uyumlu 

akademik içeriklerden yoksun varlık göstermesi veya etkinliği düĢünülemez.Çok 

yakın bir zamanda mobil kütüphane webi desktop web kadar popüler olacaktır 

(Bridges,Rempel ve Griggs 2010). 

m-Library kapsamında bugün üniversite kütüphanelerinin mobil kullanıcılarına 

sundukları hizmetlere bakıldığında “bilgi kaynakları”na her an her yerden eriĢimi 
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kolaylaĢtırmayı, hızlandırmayı amaçlayan bir mobile kütüphane hizmeti anlayıĢı öne 

çıkmaktadır (Kim 2013a;Vila,Gálvez ve Campos 2010).  

Mobil cihazlar sayesinde hareket kabiliyeti kazanan bilginin avantajları; 

bilginin her yerde olabilme hali, kullanıcı katılımlı olması, materyale yönelik 

lokasyon tabanlı bilgi hizmeti, zamandan kazanç ve son olarak değiĢen eğitim-

öğretim modelleri uzaktan eğitim ve e-öğrenme modellerini ön plana çıkarmaktadır. 

Bugünün üniversite kütüphanleri kaynaklarıyla, fiziksel sınıf ve okul ortamından 

uzaklaĢan, özellikle bireyselleĢen eğitim-öğretim faaliyetleri karĢısında bu yeni 

model öğrencilerine her yerden eriĢilebilir olmak zorundadır. Bugün eğitim-öğretim 

materyalleri sınıf ortamında eğitimi/eğitmeni aratmayacak türde ve çeĢitliliktedir. 

Pek çok üniversite ders materyallerini internette ücretli veya ücretsiz dünya ile 

paylaĢmaktadır. Ġnternet üzerindeki en önemli faaliyetlerin baĢında video izleme 

gelmektedir. Eğitimde e-öğrenme faaliyetlerinin en önemli içeriklerini ücretli veya 

ücretsiz ders videoları oluĢturmaktadır. Ağ üzerinde sürdürülen öğrenme faaliyetleri 

içerisine gömülü kütüphane kaynakları ve açık ders kaynaklarının öğrenciye yine ağ 

üzerinde sunumu bugün önemli bir beklenti haline gelmektedir (Johnson vd. 2014). 

Üniversite kütüphanelerinin kullanıcı sahipliği yüksek mobil cihazlara yönelik 

bilgi hizmetleri/uygulamaları ve mekana yönelik düzenlemeleri Ģu altı alt baĢlıkta 

toplanabilir:  

Mobile duyarlı internet sitesi(responsive design),  

Ayrı mobil site veya mobil uygulama Ģeklinde mobil site,  

Mobil kütüphane kataloğu( Mobil OPAC),  

Kısa mesaj(SMS), IM veya Chat Referans Servisleri 

QR Kod uygulamaları, 

ArttırılmıĢ gerçeklik(AR) uygulamaları  
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Mobil cihaz ödünç servisi, Mobil cihazdan kütüphane borcu ödeme  

Sosyal Medya araçları ile iletiĢim 

Bu hizmetler alt baĢlıklar halinde detaylandırılacaktır. 

3.1 Mobile Duyarlı Tasarıma Sahip Kütüphane İnternet Sitesi 

Iphone ve Ipad‟in dünyada yarattığı etkiden sonra özellikle mobil cihazları 

yakından ilgilendiren web tasarımı konusunda bir diğer önemli geliĢme Ethan 

Marcotte‟ın2 2010 yılı sonlarında yazdığı bir makale sonucu popülerlik kazanmıĢ 

responsive(duyarlı) web tasarım teknolojisidir. Bu teknolojinin amacı web sayfasının 

içeriğini cihazın ekran boyutuna uyumlu hale getirerek en iyi Ģekilde 

görüntülenmesini sağlamaktır. Ekran boyutuna göre sayfa boyutu ve gösterimi 

değiĢim gösterir, siteye bağlanan cihaz değiĢtikçe web sayfası kendisini ilgili cihazın 

boyutuna göre yeniden adapte eder. Kısaca yaĢadığımız ekranlar dünyasında tüm 

cihazlar için tek bir site tasarımı demektir. 

Mobile duyarlı (Responsive design) web tasarımın avantajları; 

Kütüphaneler için; kütüphanenin ayrı bir mobil web sitesi tasarlamasına gerek 

yoktur. Mevcut site hangi cihazdan siteye bağlanılırsa bağlanılsın kendini o cihazın 

ekran boyutuna göre adapte eder, bu nedenle ayrıca bir güncelleme yapmaya da 

gerek yoktur. Kullanıcı açısından en büyük yararı kullanıcı tüm siteyi 

görebilmektedir. Sayfanın herhangi bir öğesi saklı kalmaz, ayrıca sayfa üzerinde 

gezinmek duyarlı olmayan (nonresponsive)sitelere göre daha kolaydır. 

                                                 
2
 Ethan Marcotte‟ın kitabı “Responsive Web Design for Libraries: Beyond the Mobile Web. 
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Dezavantajları; “Duyarlı web tasarımının büyük avantajları olmasına karĢın 

kendi baĢına tatminkar bir mobil tecrübeyi garantilememektedir” (Kim 2013b). Bazı 

siteler duyarlı tasarıma sahip olduğu halde kullanımları mobil araçlardan çok 

ergonomik olmamaktadır. Bunun sebebi web sitesinde yer alan içeriğin(özellikle 

görseli fazla ise) yoğunluğu veya Ģekli olabilmektedir. Görsel ve metin açısından 

dolu sitelerin mobile duyarlı(responsive) olması sayfanın oldukça uzaması ve verinin 

yavaĢ indirilmesi anlamına geldiğinden kullanıĢlılığı azaltır. Sahip olunan cihaz ve 

ağı hızlarının çeĢitliliği düĢünüldüğünde bu sorun önemli bir problem haline 

gelebilmektedir.  Bu tür durumlarda sayfa mobilden görüntülendiğinde oldukça 

uzamakta, temel öğelere eriĢim güçleĢmektedir. Bu nedenle mevcut sayfa duyarlı 

tasarıma adapte edilmeden önce gözden geçirilmelidir. Bir diğer dezavantajı ise 

duyarlı tasarıma sahip web siteleri normal webe dönme imkanı sunmadığıdından bu 

tasarımı ilk kez kullanan kullanıcılar için aradığını bulmak baĢlangıçta 

güçleĢmektedir. Bu nedenle kütüphaneler sayfalarını mobile adapte ederken kullanıcı 

alıĢkanlıklarını, bilgi ve tecrübe seviyelerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Son 

olarak responsive web özellikli bir sayfanın veriyi indirmesi mobil web sitesine göre 

daha yavaĢtır ki hız ve teknoloji alıĢkanlığı, bağımlılığı bulunan günümüz kullanıcısı 

için bu bir sorun olabilir. 

Bu amaçla kullanılan araçlara örnek olarak Drupal, CMS, WordPress with 

mobile detection plugin(free) sayılabilir. Ayrıca sayfanın mobil cihazlardan nasıl 

göründüğünü öğrenmek için Responsinator adlı araçtan yararlanılabilir. Detaylı bilgi 

için Denise Jacobs ve Peter Gasston‟in 2012 yılındaki “50 Fantastic Tools for 

Responsive Web Design,” adlı makalesine bakılabilir (Kim 2013b). 

Bugün mobil sitesi olan bazı üniversite kütüphaneleri mobil sitelerini 

kullanmaktan vazgeçip mevcut internet sitelerini duyarlı tasarım özelliğine sahip 
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siteye dönüĢtürme yoluna gitmektedirler. Ya da sadece uygulama(Apps) kullanmayı 

tercih etmektedirler. Öte yandan mobil web sitesi savunucuları mobil araçların özel 

araçlar olduğunu dolayısıyla sayfalarının da ayrı tasarlanması gerektiğini ifade 

etmektedirler. Bazı kütüphaneler ise her iki veya üç yöntemi birden 

kullanmaktadırlar. Mobil teknolojiye yönelik web hizmeti konusunda kullanılacak 

yöntem hangisi olursa olsun; çalıĢma sahibine göre yöntem seçiminde asıl belirleyici 

kullanıcının web kullanım alıĢkanlıkları ve sahip olduğu teknoloji olmalıdır; ayrı bir 

mobil site duyarlı tasarıma göre daha yalın, kullanıĢlı, tüm cihazlara uyumlu, verinin 

indirilmesi açısından daha hızlı görünmektedir.  

Ayrıca bütçe, koleksiyonun niteliği, personel bu yöntemleri tercihte önemli 

diğer belirleyicilerdir. Ġster ayrı bir mobil site ister mobile adapte site ister uygulama 

Ģeklinde(Apps) tüm bu modellerde olması gereken ortak özellikler; yalın, kullanıĢlı, 

hızlı, yararlı yani elzem kaynak ve hizmetlere kolay eriĢim ve öğeleri gizlemeyen 

tasarım, internet sitesine geçiĢ imkanı sunma biçiminde özelliklerdir (Houghton 

2012;Kim 2013a;Kim 2013b). 

3.2 Ayrı Mobil Web Sitesi veya Uygulama Şeklinde Mobil Site   

 

Ayrı bir mobil web sitesine sahip olmak; kütüphanenin mobil web sitesi 

internet sitesinin mobil cihazlar için yaratılmıĢ bir özeti gibidir. Ġhtiyaç duyulan 

içeriği sunmaya hedefli, gereksiz resim ve grafikten arındırılmıĢ, kullanıĢlı ve sade 

bir sayfa tasarımı temel özellikleridir. Ġlk örnekleri 2004 yılına kadar gitmekle 

beraber dünyada pek çok üniversite kütüphanesi mobil web sitesini 2010 

yılında(Iphone ile birlikte akıllı telefonların yaygınlaĢmasıyla) kurmuĢtur. 
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Kullanıcıların sahip olduğu mobil araçların ekran büyüklükleri çeĢitlidir özellikle 

küçük ekranlı cihazlardan web sayfalarında istenilen verinin görüntülenmesi veya 

indirme iĢlemlerinde zaman ve görüntü kalitesi açısından sorunlar yaĢanmaktadır. 

Mobil cihazın özelliği ne olursa olsun bağlanılan cihazın modelini algılayıp içeriği 

cihaza uyumlu hale getiren CSS veya auto-detect veya ADR adlı yazılımlar 

kullanılarak bu sorunlar çözülebilmektedir. Bu nedenle kütüphaneler mobil web 

tasarlarken örneğin mobile web tarayıcı, ekran boyutları ve çözünürlükleri gibi mobil 

araç özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır (Kantha 2013). Cihaz çeĢitliliğinin 

olumsuz etkilerini en aza indirmenin bir diğer yolu da bir mobil web site tasarlarken 

siteyi uygulamaya sunmadan önce kullanıĢlılık testine tabi tutmaktır.Mobil web 

sitesinin kullanıĢlılık bakımından değerlendirmesi normal web sitelerinden farklı 

değildir.Öte yandan mobil cihaz çeĢitliliği bu uygulamayı ve bu konuda standart 

geliĢtirmeyi komplike hale getirmektedir (Pendell ve Bowman 2012). 

BaĢlangıç olarak kütüphane internet sitesinin mobile uyumunu test etmek için 

http://validator.w3.org/mobile/ web adresli World Wide Web Konsorsiyumu‟un 

mobileOK Checker aracından yararlanılabilir(Houghton 2012). 

Literatürde bu konuda tavsiye edilen diğer önemli yöntemler ise kullanıclar ile 

yapılan görüĢmeler, saha veya laboratuar ortamında yapılan araĢtırmalar ve yine 

araĢtırmalar sonucu belirlenmiĢ bir sezgisel kontrol listesinden yararlanmak Ģeklinde 

özetlenebilir. Sözü edilen liste „kullanıĢlılık ilkeleri‟  Ģeklinde özetlenen „arayüz 

tasarımı, içerik ve kullanıcı karakteristikleri‟ etrafında yoğunlaĢmaktadır. 

KullanıĢlılık ilkelerine uygunluk bir sitenin kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması 

demektir. Ġçerik tasarımı prensipleri; mobil siteden internet sitesine geçiĢ, mobil 

browser‟ı algılayan web teknolojisi, sayfa indirim hızı, yazı ve arka plan ıĢık ayarı, 

diğer mobile uyumlu sayfalara linkler, linkler arasında parmakla ilerleme için yeterli 

http://validator.w3.org/mobile/
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mesafe, dikey ve yatay kullanım imkanı Ģeklinde özetlenebilir. Kullanıcı 

karakteristikleri prensipleri; kolay eriĢim, kolay algılama, yararlılık, sistemi kolay 

kavrama, kullanıcı beklentilerini karĢılayan linkler, geri bildirim, yorum bildirme 

özelliği, hafıza özelliği, hata mesajı bildirimi Ģeklindedir. Ġçerik prensipleri ise 

kütüphaneciye, mobil veritabanlarına, çalıĢma saatlerine, yönlere, mobil kataloğa, 

haber etkinlik duyurularına ve tüm personel eriĢim Ģeklinde özetlenebilir. 

Ġnternet veya mobil sitelerin kullanıĢlılık metrikleri verimlilik, etkinlik ve 

memnuniyet Ģeklinde özetlenebilir. 

Verimlilik; ürünün görevi ekonomik, hızlı, etkin bir biçimde yerine getirme 
veya performansı engelleme derecesidir. Etkinlik; doğruluk, özgün 

kullanıcıların özel bir ortamda özgün amaçlarını gerçekleĢtirme baĢarısı olarak 
tanımlanabilir. Tatmin; bir ürünün memnuniyet verme düzeyidir (aktaran 
Pendell ve Bowman 2012: 48;Tiffini Travis 2011) 

 
Kütüphane mobil sitesi bir uygulama Ģeklinde de olabilir. En çok tartıĢması 

yapılan konulardan biri olan ayrı mobil site mi veya uygulaması mı sorusunun 

yanıtını aslında kullanıcının sahip olduğu cihaz türleri belirler. Kullanıcınız 

yoğunlukla akıllı telefon sahibiyse uygulama kullanmak akıllıca olur (Walsh 2012). 

Bunun için kütüphanelerin öncelikle kullanıcı kitlelerinin sahip olduğu cihazları 

biliyor olması gerekir. Kullanıcıların mobil cihaz sahiplikleri dünyada genellikle 

kullanıcı anketleriyle tesbit edilmektedir.  

Mobil site tasarımında dünyada yaygın olarak 3 farklı sayfa düzeni 

kullanılmaktadır. Bunlar; sade liste, liste biçimi ve çok satırlı simge görünümü‟dür. 

ġekil 3.4 de bu stiller gösterilmektedir. Liste düzeni en çok tercih edilen tasarım 

Ģeklidir (Kim 2013a;Vila,Gálvez ve Campos 2010). Ayrı bir mobil web sitesi olan 

kütüphanelerin listesine “M-Libraries-Library Success” adlı wikiden 

ulaĢılabilir(Farkas 2014). 
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Şekil 3.4: Üniversite kütüphanesi mobile web sitesine örnekler; ikon stili ve liste stili 
görünüm  (Tay 2014). 

Mobil kütüphane sitesinde sunulan temel hizmetler; kullanıcı hesabım, mobil 

katalog, mobil uyumlu veritabanları, IM, SMS referans hizmeti, çalıĢma saatleri, 

personel, web 2.0 hesaplara eriĢim (Twitter/Flickr/YouTube/Facebook) kitap, oda, 

dolap rezervasyonları, ödünç verilen mobil cihaz sevisi, internet sitesine geçiĢ 

öğlerinden oluĢur (Tay 2014). 

Bir araĢtırmaya göre mobil kütüphane sitesinde mutlaka bulunması gereken 

bölümler olarak geri bildirim, Katalog tarama, Kütüphane çalıĢma saatleri, ĠletiĢim 

bilgileri, Kullanıcı hesabım, Yayın ödünç alma ve iade tarihini uzatma, Veritabanları, 

Kütüphanenin bulunduğu bölge ve Kütüphane haritası Ģeklindedir. Bu bilgiler mobil 

kütüphane sitelerinin internet siteleri kadar kapsamlı olduğunu 

söylemektedir.(Jackson 2013) 

Mobil web sitesi teknik anlamda Android, IOS, Windows Mobil ve Blackberry 

gibi yaygın kullanıma sahip cihazlara uyumlu özellikte olmalıdır. Diğer önemli bir 

detay ise mobil web sitesi internet sitesine geçiĢ bağlantısı içermelidir. 
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Dünyada var olan mobil üniversite kütüphane sitelerinin içerik ve düzenine 

bakıldığında gelinen aĢama hem üniversite kütüphanelerinin hem de mobil 

kütüphane hizmetlerinin geleceği konusunda son derece önemli veriler içermektedir. 

ġöyleki; mobil web siteleri ilk yaratıldıklarında amaç öncelikle basit, temel bilgilere 

eriĢtirmek iken örneğin çalıĢma saatleri, yönler, iletiĢim bilgileri vb. gibi bugün ise 

site tasarımında durum tersine dönerek “araĢtırma”ya yönelik yani mobil katalog, 

mobil uyumlu tam metin elektronik kitap ve dergi veritabanlarına eriĢimin öne çıktığı 

görülmektedir. Katalogda kitap sorgusundan da öte veritabanlarında araĢtırma 

yapabilmek, içerik(e-kitap, e-dergi) indirmek bugünün mobil kullanıcısı için daha 

önemlidir (Becker,Bonadie-Joseph ve Cain 2013;Kim 2013a;Vila,Gálvez ve Campos 

2010). Örneğin Hunter College3 öğrencileri arasında yapılan bir araĢtırmada 

öğrencilere kütüphane mobile cihazlara yönelik bir araç geliĢtirse en çok görmek 

istediğiniz özellikleri neler olurdu Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. Veritabanlarında 

kolayca tarama imkanı, katalog tarama ve e-kitap eriĢimi öneriler arasında ilk sırayı 

almıĢtır. Benzer Ģekilde Hunters College‟in mobil site kullanım istatistiklerine 

bakıldığında en çok kullanılan ilk 3 servis; %62.1 ile çalıĢma saatleri %52.3 ile 

veritabanları,  %50.3 ile kütüphane kataloğudur (Becker,Bonadie-Joseph ve Cain 

2013). 

Bu aĢamada henüz tümü olmasa da belirli bir kısım içerik sağlayıcıların mobile 

uyumlu içerikler sunuyor olması önemli bir baĢka geliĢmedir. Üstelik bu içerik Ģu an 

sadece elektronik kitap, e-dergi ile sınırlı kalmamakta e-ders kitapları, açık eriĢim 

kavramı sonucu yaygınlık kazanan üniversitelerin dijital kurumsal arĢivleri veya 

dijitalleĢtirilmiĢ koleksiyonlar da mobil eriĢime dahil olmaktadır.  

                                                 
3
 Hunter College New York‟un en kalabalık kolejlerindendir. 
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“Mobil Bilgi Kaynakları” olarak adlandırılan mobil cihazlara uyumlu içerik 

sağlayıcılar; binlerce gazeteye eriĢim imkanı sunan Pressreader, Proquest EBL, 

OverDrive, Safari Books Online, American Institute of Physics(iResearch,iPhone 

application), CUP, ARTstor, Elsevier,ebrary, Emerald, Web of Science, Scopus, 

EBSCOhost Mobile, IEEE XPlore, Taylor &Francis Online, SpringerLink, Science, 

Nature Publishing Group vb. Akademik yayınların önemli bir kitlesini oluĢturan e-

kitap ve e-dergiler içeriklerini mobile adapate etme konsununda çalıĢmalar 

içerisindedirler(Science, Nature dergileri örneğin)(Bridges,Rempel ve Griggs 2010). 

Ġçeriğe mobilden eriĢimde uygulama, mobil web sitesi veya mobile uyumlu web 

sitesi yöntemleri kullanılmaktadır. E-kitap, e-ders kitaplarının kullanımında yaygın 

olarak EPUB, Mobi ve PDF gibi 3 farklı e-format kullanılmaktadır. Fakat bunların 

üçü‟ de her mobil cihaza uyumlu olmayabilir. Bu nedenle kütüphanelerin web 

sitelerinde hangi içerik hangi formatta sunuluyor bunu kullanıcıya duyurmaları çok 

faydalı olacaktır (Farkas 2014;Houghton 2012;Kim 2013a). 

 “Öğrenciler bilginin sanal dünyasıyla daha içli dıĢlı olurken fiziksel 

kütüphanelerle ve orada bulunan bilgilerle daha az bağlantı kurmaya baĢladılar, 

bunun yerine çevrimiçi ulaĢımı tercih ettiler”(Whitchurch 2011: 15).Geleceğin 

üniversite kütüphanesinin bir mobil kütüphane olacağı görüĢünü destekleyen bu çok 

önemli geliĢmeler ġekil 3.4 ve 3.5‟deki sayfa tasarımında net bir biçimde 

görüntülenmektedir. Mobil kullanıcı için elektronik kaynaklara eriĢim/ kullanım 

önem arzettiğinden örnekteki üniversite kütüphanesinin mobil web sayfasında ilk 

sırayı mobile uyumlu elektronik koleksiyonlar almıĢtır. Yakın dönemde 76 üniversite 

kütüphanesini kapsayan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre; “kütüphane mobil web 

sitesinde en az ve en çok kullanılan servisler; en az “Hakkımızda”, en çok “Tarama 

Linki” dir (Kim 2013a: 22).  

http://www.aut.ac.nz/library/search/databases/SpringerLink
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Şekil 3.5: Üniversite kütüphanesi mobil web sitesi örneği(Tay 2014). 

ġekil 3.6‟ da dünyada kullanılan farklı mobil site tasarımları bir arada 

gösterilmektedir. Her ne kadar araĢtırma araçlarının mobil sitelerde kullanımı öne 

çıksa da kullanıcı hesabına eriĢim, mobilden borç ödeme servisleri mobil sitenin en 

çok ilgi gösterilen diğer servislerindendir. Kullanıcılar kendi hesaplarına her an her 

yerden eriĢerek hesaplarını görüntüleyebilmekte, ayırtma yapabilmektedirler. 
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Şekil 3.6: Farklı düzenlerde mobil kütüphane sayfaları; simge, liste, basit liste 

görünümleri (Travis 2012). 

3.3 Uygulamalar(Apps) 

Uygulamalar(Apps) konusu aslında tamamen üniversite kütüphanesinin 

tasarrufunda olan bir konudur. Bir uygulama bazen bir kütüphane sitesi bazen sadece 

bir mobil katalog olabilir. Mobil teknolojiye yönelik yeni bir servis veya farklı bir 

Ģey tasarlanırken bu bir uygulama olsun veya olmasın karar verirken her zaman 

kullanıcı istekleri, kullanılan cihaz türleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 

uygulamaya hiçbir zaman pilot uygulama Ģeklinde yaklaĢmamalı sürekli çağın 

geliĢmelerine göre geliĢtirilmelidir. Mobil uygulamalar belli cihazlar için 

geliĢtirildiklerinden sınırlı bir kitleye hitap ediyor olmaları sürekli eleĢtirilen bir 

özelliktir. Öte yandan kullanıcı memnuniyeti mobil hizmetler içerisinde üst 

düzeydedir. Uygulama bir AR, QR Kod, kütüphane kataloğu veya mobil site olabilir. 

Lisanslar ve uygulama geliĢtirme konusunda gerekli personel, maliyet konusunda 

herhangi bir sıkıntı yoksa uygulama ile pek çok faydalı hizmet mobile uygun 
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tasarlanabilir.“Uygulama geliĢtirmek kolay değildir, bilgi ve tecrübe gerektirir, 

örneğin mobil site konusunda kütüphaneler bütçeleri el veriyorsa hem uygulama hem 

ayrı mobil web sitesi tasarlarlarsa daha faydalı olur.”(Houghton 2012: 319). 

3.3.1 QR Kod Uygulamaları 

“QR kodları, mobil cihazlar tarafından okunduğunda yazı ve internet içeriği 

sunan iki boyutlu desenli grafiklerdir.”(Whitchurch 2011: 14). Sanayide depo 

yönetimi ihtiyacından ortaya çıkan QR kod klasik barkoda benzer ancak çok daha 

fazla bilgi(7089 karaktere kadar) içerir. QR denmesinin nedeni “içeriklerin yüksek 

hızda çözülmesini sağlarlamalarından ileri gelir”(Ashford 2010: 526). QR kısaltması 

Quick Response (Hızlı Cevap) kelimelerinin baĢ harflerinden oluĢmaktadır ve 

yaratıcıları Japon Ģirketi Denso-Wave‟dir, ilk 1994 yılında yapılmıĢtır”(Vila,Gálvez 

ve Campos 2010). OluĢturulmaları ve kullanımları son derece kolaydır. 

Web‟de pek çok QR Kod yaratıcısı bulunmaktadır; bit.ly, Google gibi. 

Üniversite kütüphanelerinde QR koddan çok çeĢitli Ģekillerde yararlanılabilir; 

aslında kullanılabilecek alanlar kütüphanecinin yaratıcılığına bağlıdır dersek yanlıĢ 

olmaz; koleksiyonda basılı olarak bulunan bir ders kitabının elektronik versiyonuna 

eriĢimde, basılı bir dergideki makalenin elektronik versiyonuna eriĢimde, kütüphane 

çalıĢma saatleri, elektronik konu rehberlerine eriĢimde, belirli bir konudaki kitapların 

yerlerini göstermede, yeni gelen yayınları duyuru hizmetinde, oda, dolap 

rezervasyonu veya boĢ bilgisayarlara eriĢimde, eletronik kütüphane tur ve 

oryantasyonlarında, veritabanı rehberlerinde, eğitim videolarında, kütüphane 

tanıtımlarında, kütüphane iletiĢim araçlarına eriĢimde vb. (Ashford 2010;Kantha 

2013). QR koddan kütüphanelerde yayınların yerini göstermeden tutun da her türlü 

referans hizmete kadar pek çok alanda yararlanılabilir. 
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Üniversite kütüphanelerinde QR kod uygulamaları, kütüphane-mobil kullanıcı 

etkileĢiminin en güzel örneklerindendir. Kütüphaneler bir yandan var olan amaçlarını 

yerine getirirken bir yandan da QR kod sayesinde sürekli ağa bağlı öğrencileryle 

sanal yoldan güçlü ve etkin etkileĢimlerde bulunmaktadırlar. 

QR kodun üniversite kütüphanelerinde kullanımına iliĢkin örneklere “Library 

Success: A Best Practices” adlı wikiden ulaĢılabilir (Farkas 2014). Etkin QR kod 

tasarımları için Hamilton Chan‟in HOW TO: Make Your QR Kods More Beautiful 

adlı makalesine baĢvurulabilir. ġekil 3.7 ve 3.8‟ de yabancı üniversite 

kütüphanelerinin QR kod örneklerini görmekteyiz. Ġlk örnekte QR Koddan 

kütüphane iletiĢim araçlarının duyurulmasında yararlanılmıĢtır. Diğerinde ise 

kütüphane mobil sitesine yönlendirme yapmak amacıyla QR Kod üretilmiĢtir. 

 

Şekil 3.7: Yabancı üniversite kütüphanelerinden QR Kod örnekleri. 
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Şekil 3.8 : Mobil siteye yönlendirme amaçlı üretilmiĢ QR Kod. 

http://www.georgefox.edu/offices/murdock/MobileSite.html 

3.3.2 AR Uygulamaları (Kâğıt Haritadan Artırılmış Gerçekliğe) 

ArttırılmıĢ gerçeklik uygulamaları fiziksel ve dijital kütüphane koleksiyonlarına 

bugüne değin örneğine hiç rastlanmamıĢ bir biçimde eriĢim imkanı sağlar. 

Kütüphanelerde AR uygulamaları interaktif ve etkileĢimli bilgiye eriĢim tecrübesi 

olarak da tanımlanabilir.  Bir AR sisteminde gerçek dünyanın üzerini örten sanal bir 

gerçeklik söz konusudur. Azuma‟ ya göre Bir AR uygulaması koklama, duyma ve 

dokunma gibi hemen hemen tüm duyulara hitap edebilir (aktaran Hahn 2012). 

Günlük hayatta AR uygulmalarına yaygın olarak dört alanda rastlanmakatdır. 

Eğitim, tıp, ticaret ve reklamcılık, eğlence. Eğitim bunlardan en yeni alandır. Mobil 

AR uygulamaları kütüphanelerde yoğunlukla 2012 yılında gündeme gelmiĢtir.  

21. yy üniversite kütüphaneleri için; üniversite öğrencileri arasında sahipliği ve 

kullanım oranı oldukça yüksek olan mobil cihazlardan statik(basılı) ve 

dinamik(elektronik) bilgiyle kurulan etkileĢim çok önemlidir. Dolayısıyla 

kütüphanelerin, kütüphane ve kaynaklarını kullanıcısına tanıtım ve eriĢimde Ģimdiye 

değin baĢvurdukları pek çok yönteme göre etkileĢimi oldukça yüksek, bilgiye hızlı 
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ve zahmetsiz ulaĢtıran üstelik oldukça eğlenceli bu yönteme kayıtsız kalması 

düĢünülemez. 

Geleneksel üniversite kütüphanelerinde yayınlar açık raf düzeni ile kullanıcıya 

sunulur. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kitaba ulaĢması için öncelikle kütüphane 

kataloğundan tarama yapılır, yer numarası tesbit edilir ve sonrasında bulunduğu rafa 

gidilerek yayına ulaĢılır. Özellikle büyük kütüphanelerde yayınlar kaybolabilir veya 

olması gereken rafta olmayabilir dolayısıyla kitaba ulaĢmak bu aĢamadan sonra 

güçtür. Normalde bu durum karĢısında kütüphaneyi tanıyan, bilen kullanıcı bunu 

sorun yapmayabilir. Ancak üniversiteye yeni baĢlayanlar için durum bu kadar basit 

değildir. Bu noktada eğitimde; her an her yerde olabilen mobil cihazlara lokasyon 

bazlı bilgi sunan AR uygulamaları kullanıcıya için önem kazanmaktadır. Amerika‟da 

yapılan bir araĢtırmaya göre akıllı telefon sahibi Amerikalıların %74‟ü lokasyon 

bazlı bilgi uygulamalarını kullanmaktadır. Ekranı ve hafızası geniĢ mobil cihazlar 

AR uygulamaları için idealdir (Shatte,Holdsworth ve Lee 2014). Üniversite 

kütüphanelerindeki bazı önemli AR uygulmaları: 

AR kitap rafı uygulaması; basılı koleksiyonun yer aldığı kitap raflarına yönelik 

olan bu uygulamadan özellikle üniversiteye yeni baĢlayan dolayısıyla kütüphanede 

hangi rafta ne var henüz bilmeyen yeni öğrencilere rehberlik etmek ya da fiziksel raf 

tarama ile raftaki koleksiyon hakkında detaylı bilgiler vermek amacıyla yararlanılır. 

Örneğin; basılı kitapların kütüphane dermesinde yer alan elektronik versiyonlarını 

duyurma veya basılı bir kitabın ödünç verme geçmiĢi hakkında bilgilendirme gibi. 

Bu sayede kullanıcılar popüler kitapları kolayca görebilirler. Özetle belli bir 

bölgedeki fiziksel koleksiyonun temel bilgileri kolaylıkla kullanıcıya ulaĢtırılabilir. 

ġekil 3.9 bu uygulamaya bir örnektir. 
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Şekil 3.9: Kitap rafı AR uygulaması örneği. (http://acrl.ala.org/techconnect/?p=1750) 

Kütüphane turu; bu uygulama özellikle üniversiteye yeni baĢlayan öğrenciler 

için tasarlanmaktadır. Kullanıcılar kitap rafları üzerinden nerede hangi koleksiyonda 

olduklarını kolayca görebilirler. Burada da görüldüğü gibi koleksiyona yönelik 

uygulamalar daha çok yön buldurucu uygulamalardır. Öte yadan kütüphaneler için 

çoğu zaman bir sorun olan yanlıĢ yerde duran yayınları tesbit etme gibi bir 

fonksiyonu da vardır. 
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Optik karakter tanımlama(OCR); Yurt dıĢındaki bir üniversite kütüphanesi 

tarafından geliĢtirilen bu uygulamada telefonla taranan bir metin üzerinden 

kütüphanede yer alan ilgili diğer kaynaklara yönlendirme amaçlanmaktadır. Taranan 

metin bazen bir kitabın içindekiler sayfası, bazen bir referans olabilir. Taramadan 

sonra ilgili kaynaklar listelenir ve hatta herkesle paylaĢılabilir. 

Son olarak; birden fazla Ģube kütüphanesi olan büyük üniversitelerde 

bina(çalıĢma saatleri, oturma kapasitesi vb. gibi bilgiler sunma) tanımlamada veya 

ödünç verme hizmetlerinde kullanıcı barkodunu kullanmaktan ziyade yüz 

tanımlamada kullanılarak iĢlemlerin daha kolay ve hızlı gerçekleĢtirilmesini 

sağlarlar(Hahn 2012). 

3.4 Mobil Kütüphane Kataloğu (Mobil OPAC)  

Sanal kullanıcı için kütüphanenin mobil sayfası kadar kıymetlidir: “en çok 

kullanılan servistir”(Houghton 2012:313). Mobil cihazlardan kütüphane taraması 

yoğun bir biçimde gündeme geldiğinde mobil kütüphane kataloğu önem kazanmıĢtır. 

Yurt dıĢında kullanıcılar arasında yapılan geniĢ çaplı pek çok araĢtırmada 

kullanıcıların kütüphane mobil sitesinde en çok görmek istedikleri veya en çok 

istatistiklere göre en çok kullandıkları mobil servis mobil kütüphane kataloğudur 

(Cummings,Merrill ve Borrelli 2010;Dresselhaus ve Shrode 2012;Kim 2013a). 

Mobil kütüphane kataloğu basılı kitaplar kadar online kaynakları(dijital arĢiv, e-

dergiler, e-kitaplar, e-patentler, e-ders kitapları, dijitalleĢtirilmiĢ çalıĢmalar vb.) da 

sorgulayabilmelidir. 

Kütüphanenin sahip olduğu otomasyon sistemlerine bağlı olarak kütüphane 

kataloğunu mobilden eriĢilir kılmak kolay veya zor olabilir. Ticari kütüphane 
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kataloğu uygulamalarına Boopsie ve Libraryanywhere örnek olarak gösterilebilir. 

Bunun dıĢında eğer otomasyon sisteminiz herhangi bir mobil uygulama veya site 

önermiyorsa kütüphane kataloglarının mobil cihazlardan eriĢim kıyasını yapan 

karĢılaĢtırmalara baĢvurulabilir. Benzer bir uygulama örneği ise III‟nin AirPac 

katalıo uygulamasıdır. Öte yandan kurumlar kütüphane kataloğu dahil olmak üzere 

sahip olan tüm kaynaklarını tek bir yerden tarama imkanı sunan federe arama 

motorlarını da kullanmaktadırlar. Bu araçlarda  mobil Innopac AirPac, OCLC‟s 

WorldCat Mobile SirsiDynix BookMyne örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu 

ürünler kuruma özel kiĢiselleĢtirme yapmaya izin vermemesi veya yeni özellikler 

ilave edilememesi yönlerinden eleĢtirilmektedir (Bridges,Rempel ve Griggs 2010). 

Türkiye‟de tüm üniversite kütüphaneleri adına veritabanı aboneliklerini 

gerçekleĢtiren ULAKBĠM EKUAL Lisansı sayesinde kütüphaneler büyük e-

koleksiyonlara ücret ödemeden eriĢim imkanına kavuĢmuĢlardır. Normal Ģartlarda 

bütçe yetersizliği nedeniyle pek çok üniversitenin abone olamayacağı Elsevier, 

Taylor & Francis, IEEE, Ithenticate, Ebsco gibi dev yayıncı ve sağlayıcıların 

içerikleri bu sayede üniversitelerin hizmetine sunulmuĢtur. Bu içerikler aynı 

zamanda mobile uyumlu akademik içeriklerdir ve kütüphane kataloglarına entegre 

olabilmektedir. 

Üniversite kütüphanelerinden koleksiyon elektronik yönünde büyüme 

gösterdiğinden tüm veritabanlarını tek seferde tarayabilen keĢif araçları popüler 

olmuĢtur. Bugün üniversite kütüphanelerinin kullandığı pek çok keĢif aracı örneğin 

EBSCO‟s Discovery Service(EDS), ProQuest/Serials Solutions‟s Summon, OCLC‟s 

WorldCat Local, Ex Libris‟s Primo Central Index mobil cihazlardan tarandığında ara 

yüzlerini otomatik olarak mobile adapte etmektedirler.  
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Çok önemli yeni bir diğer geliĢme ULAKBĠM ilgili keĢif araçlarından EDS‟nin 

tüm Türkiyedeki üniversite kütüphaneleri adına aboneliğini üstlenerek 

üniversitelerimize açılmasını sağlamıĢtır. Bu sayede kurum sahip olduğu ekaynakları 

tek bir noktadan eriĢime sunabilecektir. EDS responsive design(mobil uyumu olan) 

teknolojiye sahip bir araçtır. Toplu tarama servisleri mobil kataloğun en önemli 

içeriklerindendir. 

California Digital Library (CDL)‟in henüz gerçekleĢtirdiği bir araĢtırmada 

öğrencilerin %60‟i kütüphane kataloğunu mobilden taramayı tercih etmektedirler. Bu 

ve benzeri araĢtırmaların altını çizdiği nokta; Öğrenciler özellikle araĢtırmaya 

yönelik mobil kütüphane servisleriyle yakından ilgilenmekte, mobil teknolojiye 

yönelik sunulan hizmetlere son derece önem vermektedirler(Paterson ve Low 2011). 

ġekil 3.10 bu yaklaĢıma örnek bir mobil web sitesi tasarımıdır. Mobile kataloğun 

sayfada en üstte görünür olması önemlidir. 

 

Şekil 3.10: Mobile  katalog; AirPac örneği. 
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Bugün pek çok içerik ve hizmet sağlayıcı uygulama veya mobile uyumlu 

katalog önerisi sunmaktadır (Houghton 2012).Bunlardan biri ġekil 3.10 daki  ticari 

bir ürün AirPac mobil katalog görüntüsüdür. Görüldüğü gibi menü tasarımı araĢtırma 

ve bilgi hizmetini temsil eden araçları öne çıkarmıĢtır. 

Mobil kütüphane kataloğunda tercih ne olursa olsun yapılacak seçimin sayfada 

sunulacak bazı bilgileri kaybetmek/gizlemek anlamına gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Mobil cihazlara uygun mobil kütüphane kataloğu konusunda detaylı bir 

araĢtırma için Samuel Liston‟ın “OPACS and the Mobile Revolution”adlı makalesine 

bakılabilir (Seeholzer ve Salem Jr 2011). Mobil OPAC(katalog) sahibi üniversite 

kütüphanelerinin listesine M-Libraries adlı wikiden eriĢilebilinir(Bomhold 2013). 

Mobil kütüphane kataloğu, mobil sitede en çok görülmesi istenen top 10 

içerisinde veya mobil sitede mutlaka bulunması gereken servisler içerisinde yer 

almaktadır (Jackson 2013). 

3.5 Sosyal Medya ile kullanıcı etkileşimi;  

Bugün dünyada pek çok kütüphane kullanıcısı sosyal medya aracılığıyla 

kütüphaneyle iletiĢim sağlamaktadır. Kütüphane haber, duyuru etkinliklerini bu 

araçlardan takip etmekte istek, beğeni ve taleplerini iletmektedir. Kütüphaneler için 

yeni medya araçları vazgeçilmez iletiĢim ve etkileĢim kanalları haline gelmiĢtir. 

Özellikle mobil kullanıcılar için çok daha büyük önem arzetmektedir. Yolda, seyahat 

halindeyken kütüphane kataloğunu tarama, ayırtma istek yapma gibi temel 

kütüphane iĢlemleri bu araçlar üzerinden de gerçekleĢtirilebilmektedir. Ayrıca pek 

çok akdemik içerik veya toplu tarama araçları sosyal medya araçları ile entegre 

olduğundan bu araçlar kütüphaneler için önem kazanmıĢtır. Kütüphaneler bu kanallar 
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ile kullanıcı etkileĢimini yüksek tutabilir kullancılara mobile uyumlu içerikler 

sunabilirler. Bilgi ve iletiĢim teknolojileri beklenti ve beğenilerde bireyselleĢmeyi ve 

globalleĢmeyi getirmiĢtir. Bu araçlar beğeni ve ilgilerde bireyselleĢmeye yardımcı 

araçlardır.(Houghton 2012) 

3.6 Kısa Mesaj (SMS), IM veya Chat Yoluyla  Danışma Hizmeti 

IM veya Chat yoluyla referans hizmeti internet yoluyla ücretsiz biçimde 

sunulabilen bir iletiĢim hizmetidir. Yapılan araĢtırmalara bakıldığında özellikle 

kütüphaneye mobilden eriĢimde bu servisler içerisinde SMS referans hizmeti 

kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen iletiĢim biçimi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Üniversite kütüphanelerinde SMS hizmetinden uyarı ve referans amaçlı 

sorulara yanıt vermede yararlanılmaktdır. Uyarı amaçlı sorulara örnek olarak en çok 

ayırtılan kitabı bildirme, geciken yayınları hatırlatma, kitapların ödünç alınabilirlik 

durumlarını bildirme, ders kitaplarına eriĢim, ceza ödeme, etkinlik duyurusu, yer/yön 

bildirimi, yer numarası öğrenme, çalıĢma saatleri, ayırtma veya geciken yayın 

listelerini talep, gecikme uyarı Ģeklindedir (Farkas 2014;Kantha 2013;West 2006). 

Library Success adlı internet sayfasından SMS hizmeti veren kütüphanelerin listesine 

ve kullanılan araçlara ulaĢılabilir (Farkas 2014). 

Kütüphaneler ücretli veya pek çok ücretsiz kısa mesaj gönderme araçlarını 

kullanabilirler. Örneğin ücretli sistemler LibraryH3lp (http://libraryh3lp.com/) veya 

Text a Librarian (http://www.textalibrarian.com/)(Houghton 2012;Yelton 2012) gibi. 

IM, Chat ve SMS mobil cihazlara elveriĢli iletiĢim sistemleridir. Kütüphane hali 

hazırda bir chat programı kullanıyorsa kütüphane IT‟sinin yapacağı bir uyum ile 

SMS gönderen kullanıcının mesajı kurum chat veya e-posta hesabına 

http://libraryh3lp.com/
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yönlendirilebilir ve ücretsiz yanıtlanabilir. Ticari bir sistem kullanılıyor olsa bile 

maliyet çok azdır çünkü hali hazırda kullanılan bir chat sistemi, teknoloji, personel 

zaten mevcuttur (Yelton 2012). BĠT uygulamaları ve teknolojileri sayesinde 

üniversite kütüphaneleri referans hizmetlerini sanal ortamda sürdürebilmektedir. 

Kısa mesaj ile mobil kullanıcısına referans hizmeti sunmak ileri düzey bir kütüphane 

hizmetidir (Kantha 2013). Kullanıcıların en çok memnuniyet bildirdikleri, 

kütüphanelerde görmek istedikleri servislerin baĢında gelmektedir (Salem 2011). 

3.7 Mobil Cihaz Ödünç Servisi ve Mobilden Kütüphane Borcu Ödeme  

Tablet, e-kitap okuyucu, dizüstü bilgisayar veya netbook ödünç verme 

dünyadaki yaygın yaklaĢımdır Bugün üniversite kütüphanleri koleksiyonlarında e-

kitapların ve e-ders kitaplarının e-dergiler kadar önemli bir yer tutması e-kitap, e-

ders kitabı yüklü e-kitap okuyucular, PDA, tablet laptop gibi mobil cihazların 

kullanıcılara ödünç verilmesini gündeme getirmiĢtir. “Çoğu akademik kütüphane hali 

hazırda kullanıcıların indirebileceği ve standart bilgisayarlarda kullanabileceği e-

kitap içeriklerini sunmaktadır”(Lippincott 2010:209).Bugün e-kitap okuyucular 

yavaĢ yavaĢ popülerliğini kaybederek yerini tabletlere bırakmaktadır(DaĢkıran 

2012). Ayrıca yine pek çok üniversite kütüphanesi faklı mobil cihaz ödünç servisine 

sahiptir Ģarz cihazı, video kamera, USB Bellek gibi.  

Mobilden kullanıcı hesabına eriĢip yayın gecikme, kayıp bedellerinin 

ödenebilmesi mobil ödeme hizmetlerine örnektir. Kütüphane Ģayet PayPal veya kredi 

kartı ile ödeme gibi seçenekleri kullanıcılarına sunuyorsa mobil site veya SMS  

mesajına eklenen mobil ödeme linkiyle kütüphane borcu ödenebilir. 
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Bu bölümde sunulan veriler aslında bir üniversite kütüphanesinin neredeyse 

temel hizmetlerinin yani araĢtırma, danıĢma hizmeti, kullanıcı iĢlemleri menüsüne 

eriĢimin mobilden kolay bir biçimde sunulabildiğini göstermektedir; bu nedenle de 

çalıĢma sahibine göre geleceğin “kullanılan” veya “geçerli” üniversite kütüphanesi 

modelinin mobilden eriĢilen bir kütüphane olacağı görüĢü savunmaya değer bir 

görüĢtür. Bu görüĢü destekleyen önemli bir baĢka bulgu ise üniversite 

kütüphanelerinde mobil hizmetler konusunda dünyada üç büyük önemli toplantı 

düzenlenmektedir. Bunlar; 

Handheld Libararian ve M-Libraries, Internet Librarian‟ dır. Bu etkinlikler 

üniversite kütüphane hizmetlerindeki dönüĢümlere vurgu yapmaktadır. 
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4 Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Mobil Teknolojiler 
Konusunda Yönelimler 

4.1 Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Ege, İç,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Örneklemleri  

ÇalıĢmanın kapsamı Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleridir. Üniversiteler 

Türkiye‟ de kamu ve devlet üniversitesi Ģeklinde yapılanmaktadır. Kamu 

üniversitelerinin ihtiyaçları kamu kaynakları ile karĢılanırken vakıf üniversiteleri 

hem bir eğitim hem de bir ticari kurum olmaları nedeniyle kamuya oranla daha fazla 

kaynağa sahiptir. YÖK 2014 verilerine göre ülkemizde 105‟i devlet, 72‟si vakıf 

üniversitesi olmak üzere 177 üniversite bulunmaktadır (YÖK 2014). Örneklemlerin 

Türkiye‟yi yansıtabilmesi için 7 bölgeyi temsilen her bölgeden rastgele en az 1 

devlet ve vakıf üniversitesi merkez kütüphanesi seçilmeye çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢma örnekleminin merkez kütüphanelere yönelik olmasının nedeni kısaca 

Ģöyle açıklanabilir. Türkiye‟de üniversiteler Alman ve Amerikan ekolünün etkisi 

altında kurulmuĢlardır. Alman ekolü etkisiyle yani 1930-1950 arasında kurulanlarda 

merkez kütüphane olmayıp fakültelerde bağımsız kütüphaneler kurulmuĢtır.1950 

yılından itibaren Amerikan ekolü etkisiyle kurulan üniversitelerde merkez kütüphane 

kurulması anlayıĢı hakim olmuĢtur. Asıl dönüĢüm 1982 yılında YÖK‟ün aldığı bir 

kararla üniversitelerde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı kurulması ve 

hizmetlerde merkeziyetçilik anlayıĢının sağlanmasıyla yaĢanmıĢtır (Polat ve OdabaĢ 

2011) Merkeziyetçi anlayıĢın en önemli faydası insan ve para gibi önemli 

kaynakların ekonomik kullanımına imkan sağlamasıdır. Etkin bir hizmet sunumunda 

kaynakların yerinde kullanımının önem ve etkisi büyük olacağından çalıĢmada 
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merkez kütüphane kavramına vurgu yapılmak istenmiĢ bu nedenle ġube 

Kütüphaneler değerlendirmelere dahil edilmemiĢtir. 

Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin mobil teknolojiye yönelik eğilim ve 

uygulamalarını ortaya koymak amacıyla 19 devlet, 11 vakıf toplamda 30 üniversite 

merkez kütüphanesi örneklem olarak seçilmiĢtir. Türkiye genelindeki 72 vakıf 

üniversitesinin 34‟ü Marmara bölgesinde bunların 32‟si Ġstanbul‟da bulunduğundan 

bu bölgedeki örneklem sayısı yüksek tutulmuĢtur. Ayrıca bazı bölgelerimizde 

örneğin Doğu Anadolu Bölgesi gibi vakıf üniversitesi ya hiç yoktur ya da Karadeniz 

Bölgesindeki gibi vakıf üniversitesinin sayısı 1 veya 2‟yi geçmemektedir. Anket 

çalıĢmasının tüm Türkiye‟yi yansıtması adına Marmara, Ġç Anadolu, Ege ve Akdeniz 

Bölgeleri yeterli örneklem sunarken diğer 3 bölgenin yani Karadeniz, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin örneklemi sınırlıdır. Bu nedenle vakıf ve devlet 

üniversite sayısı yüksek olan bölgelerdeki örneklem sayısı yüksek tutulmuĢtur.   

Vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerinden farklı yapılandıklarından 

kütüphane öğeleri (bina, bütçe, personel, koleksiyon, kullanıcı) bakımından da 

farklılık göstermektedir ve aslında bu öğeler doğrudan mobil teknolojilere yönelik 

hizmetleri belirlemektedir4. Mobile yönelik hizmetleri olumlu ve olumsuz yönde 

etkileyen diğer bir etken vakıf üniversitelerinin önemli bir kısmının 2000 yılından 

sonra kurulmuĢ olmasıdır (YÖK 2014). Olumsuz etki olarak kurumsal altyapıların 

veya kütüphanelerin henüz kurulumlarının tamamlanmamıĢ olmasıdır. Olumlu etkisi 

ise yeni teknolojilerin içine doğan kurumlar olmaları nedeniyle bu teknolojilere 

uyumun kolaylıkla sağlanabilmesidir.   

Bu bölümde örneklemlerin, bölgesel olarak gerek anket çalıĢmasıyla gerekse 

ÖSYM 2013 istatistikleri ve kütüphane web siteleri gibi ikincil kaynaklardan elde 

                                                 
4
 Bu sayıya Askeri okullar, özel araĢtırma kurumları ve Kıbrıs‟taki üniversiteler sayıya dahil edilmemiĢtir. 
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edilen ve mobil hizmetlerin sunulmasında belirleyici olan kütüphane öğelerinden 

bütçe, koleksiyon, personel, BĠT Altyapı öğelerine kısaca değinilecektir.  

Kütüphane öğelerinden bütçe konusunda devlet üniversitelerinin bütçe 2013 

bilgilerine resmi yazılı kaynaklardan eriĢim söz konusu iken vakıf üniversiteleri 

bütçe bilgilerini yazılı resmi bir kaynakta paylaĢmadıklarından örneklemimiz olan 11 

vakıf üniversitesinin bütçe bilgisine ulaĢılmamıĢtır. Daha da önemlisi 2009/2010 

yılları arasında yaĢanan bazı geliĢmeler kamu mali yapısında yer alan üniversite 

kütüphane bütçelerini olumsuz etkilemiĢtir. Bu geliĢmeler Ģunlardır; 

 Torba bütçelemeye geçilmesi 

 Üniversite kütüphane bütçelerinin „Yayın Alımları Projesinin‟ iptal 

edilerek „Muhtelif ĠĢler Projesi‟ altında yer alması  

 Üniversite bütçesini kullanma yetkisinin tamamen rektöre verilmesi. 

Bu durum rektör ile iliĢkileri iyi olan bir daire baĢkanının kütüphane 

bütçesinin yeterli aksi durum söz konusu olduğunda bütçenin yetersiz 

olması gibi kiĢiye göre değiĢen olumsuz bir sonucu beraberinde 

getirmektedir (Çetinkaya 2014;Çukadar vd. 2011). 

Bu geliĢmeler kütüphaneler için miktarı sürekli değiĢen bir yıl artan bir yıl 

azalan bir bütçe anlamına gelmekte hizmet kalitesi ve sürekliliği olumsuz 

etkilenmektedir. 

Bütçe kadar mobil hizmet sunumu etkileyen, belirleyen bir diğer kütüphane 

öğesi koleksiyondur. 21.yy üniversite kütüphanesi yapısı gereği hibrid yapılı bir 

kütüphane olduğundan basılı kaynaklar halen az da olsa bünyesinde varlıklarını 

sürdürürken asıl koleksiyon yoğunlukla dijital olarak büyüme göstermektedir. Bu 

nedenle kütüphane bütçelerinin %90‟ı elektronik kaynak alımına gitmektedir. 

Örneklem kütüphanelerin bütçe yeterliliği koleksiyon yeterliliği demektir. 
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Türkiye‟deki bütün üniversiteler ULAKBĠM (EKUAL) lisansı kapsamında 20 

veritabanına ücretsiz eriĢim sağlamaktadır. Bunlar Elsevier, Taylor & Francis, IEEE 

gibi büyük yayıncılar ve EBSCOHost gibi içerik sağlayıcıların sunduğu akademik 

içeriklerdir. Bu sayede bütçesi yetersiz kurumlar ücretsiz olarak zengin bir e-kaynak 

koleksiyonuna eriĢmektedirler. Bu kaynakların hepsi mobil uyumlu içeriklerdir. 

Buna göre Marmara Bölgesi Örneklemleri; 

Bölgeyi temsilen 5 devlet 3 vakıf toplamda 8 üniversite kütüphanesi örneklem 

olarak seçilmiĢtir. Bunlar ĠTÜ, Sabancı, Koç, Kocaeli, Namık Kemal, Trakya, 

Ġstanbul,  Özyeğin Üniversiteleridir. ĠTÜ, Kocaeli, Namık Kemal, Trakya ve Ġstanbul 

Üniversiteleri devlet üniversitesi olup Özyeğin, Koç ve Sabancı Üniversiteleri vakıf 

üniversitesidir.  

ĠTÜ; 1773‟te kurulmuĢ köklü bir üniversitedir. Kütüphanenin 24 bin civarında 

kullanıcısı vardır. Kütüphane bütçesi 5 milyon, yayın alım bütçesi 4 milyondur. 

Bütçe üniversiteden gelen ilaveler ile bu yıl 9 milyona çıkmıĢtır. Bu bilgi Kütüphane 

müdüresi Göknur Aslan‟la yapılan telefon görüĢmesinden alınmıĢtır. Kullanıcı 

bilgisayarı sayısı 86‟dır. ÇalıĢan personel sayısı 41 meslekten 51 diğer eğitim almıĢ 

personelden oluĢmaktadır. Bu haliyle kullanıcı sayısına göre çalıĢan personel sayısı 

YÖK‟ün tavsiye ettiği standarda uygundur. Kütüphanede kablolu ve kablosuz 

internet ağı mevcuttur. Elektronik kaynaklar konusunda Türkiye‟nin en zengin dijital 

kütüphanesine sahiptir. Sadece eriĢilen e-kitap sayısı 250 bine ulaĢmıĢtır.Toplu 

tarama servisi ve yüzlerce veritabanı aboneliği bulunmaktadır. Bunlardan en büyük 

ve en köklü koleksiyonu olanlarının mobil uygulaması veya mobile duyarlı eriĢimleri 

mevcuttur. Kullanıcı sayısı 15 binden fazla olan üniversitenin merkez 

kütüphanesinde çalıĢan sayısı dünya standartlarına oldukça yakındır(OdabaĢ ve Polat 
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2011)Görüldüğü gibi ĠTÜ kütüphanesi bina, personel, koleksiyon ve BĠT Altyapı 

bakımından dünya standartlarında bir üniversitedir (ĠTÜ). 

Kocaeli Üniversitesi; 1992 yılında kurulan üniversitenin aynı yıl kütüphanesi 

de kurulmuĢtur. ĠTÜ örneğinde olduğu gibi baĢta e-kitap ve e-dergi olmak üzere 

sayısı 100 bini aĢan zengin bir dijital kütüphanesi bulunmaktadır ve benzer Ģekilde 

mobilden eriĢimli pek çok e-kaynağa sahiptir. 115 kullanıcı bilgisayarı ve kütüphane 

otomasyon programı bulunmaktadır. Personel sayısı 18‟dir. Bütçe bakımından 2013 

verilerine göre toplam kütüphane bütçesi 860 bin yayın alım bütçesi 600 bindir. 

Kütüphane bütçesinin üniversiteye oranı %0,34 dür ve dünya standartlarının 

gerisindedir. Genel olarak kütüphanenin bina, bütçe, personel bakımından koĢulları 

dünya standartlarına göre yeterli değildir (Çetinkaya 

2014;KocaeliÜniversitesiKütüphanesi) 

Ġstanbul Üniversitesi 1933 yılında kurulmuĢ eski bir üniversitedir. Kütüphane, 

sayısı 150 bini aĢgın zengin bir dijital koleksiyona sahiptir. Personel olarak 33 

meslekten, 27 diğer eğitim alanları olmak üzere toplamda 60 personel ile hizmet 

sunmaktadır. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 90 bin civarındadır. 2014 yılı verilerine 

göre çalıĢan kütüphaneci sayısı kullanıcı sayısıyla karĢılaĢtırıldığında mevcut 

personel sayısı dünya standartlarının altındadır. Bütçe konusunda da durum 

benzerdir; 1 milyon 700 lira olan yayın alım bütçesinin üniversite bütçesine oranı 

%0,24 olup yine dünya standartlarının altındadır. BĠT Altyapı olarak kütüphanenin 

dünya standartlarında bir kütüphane otomasyon programı ve kütüphanenin kablosuz 

ağ bağlantısı basılı koleksiondan daha fazla elektronik kaynakları bulunmaktadır 

(Çanak vd. 2014;ĠstanbulÜniversitesiKütüphanesi;YÖK 2014) 

Trakya Üniversitesi 1982‟de kurulmuĢ köklü üniversitelerdendir. 32 bin 

öğrencisi bulunmaktadır. Bütçe konusunda 1milyon TL‟yi aĢan yayın alım bütçesi 
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bulunmaktadır. Dijital kütüphane kapsamında eriĢilen yayın sayısı 100 bini aĢmıĢtır. 

ÇalıĢan sayısı toplamda 24‟dür.Kullanıcı bilgisayarı sayısı 50 dir. Elektronik 

kaynaklar için toplu tarama servisi bulunmaktadır. Bina, bütçe, personel sayısı 

bakımından dünya standartlarının gerisindedir (Çanak vd. 

2014;TrakyaÜniversitesiKütüphanesi).  

Namık Kemal Üniversitesi 2006 da kurulmuĢtur. 2013 yılı verilerine göre 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 21 bini aĢmıĢtır sayısı. Kütüphane çalıĢan sayısı yeni 

bir kütüphane olduğundan henüz 10‟u geçmemektedir. Kullanıcı sayısına göre 

personel sayısı YÖK standartlarına göre 50‟nin üzerinde olması gerekirken bu 

sayısının oldukça gerisinde kalınmaktadır. Kullanıcı bilgisayarı sayısı 25‟tir ve tüm 

üniversitelerde olduğu gibi mobil eriĢime de uygun elektronik ve basılı kaynaklar 

için toplu tarama servisi mevcuttur. 2013 yılı bütçesi YÖK standartlarına göre 

oldukça düĢük seviyededir (Çanak vd. 2014;NKÜKütüphane) 

Sabancı Üniversitesi; 1994 yılında kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 

3 bin civarındadır. 12 uzman kütüphaneci olmak üzere toplam 28 çalıĢan 

bulunmaktadır. Personel sayısı YÖK‟ün belirlemiĢ olduğu standartların üzerinde bir 

değer göstermektedir. Kütüphanedeki bilgisayar sayısı 9 adettir. Bunun nedeni okula 

baĢlayan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar verilmektedir. Dijital kütüphane 150 

bini aĢkın zengin ekaynak koleksiyonunu kullanıcısına sunmaktadır.Toplu tarama 

servisi mevcuttur. Sabancı üniversitesi vakıf üniversitesi olduğundan bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (Çanak vd. 2014;SabancıÜniversitesiBilgiMerkezi) 

Özyeğin Üniversitesi 2007‟de kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 3 bin 

civarındadır.Personel sayısı 10‟dur. YÖK standartlarına göre personel sayısının 20 

olması gerektiğinden personel sayısı yetersiz görünmektedir. Dijital kütüphane 

bakımından 200 bini aĢan zengin ekoleksiyona sahiptir. Kullanıcı bilgisayarı sayısı 



84 

 

30‟dur. Özyeğin üniversitesi vakıf üniversitesi olduğundan bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (ÖzyeğinÜniversitesiKütüphanesi) 

Koç Üniversitesi; 1992‟de kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 5 bine 

yaklaĢmaktadır. ÇalıĢan personel sayısı 17 meslekten 13 diğer eğitim almıĢ personel 

olmak üzere toplamda 30‟dur. Bu sayılarla YÖK standartlarına uygunluk 

göstermektedir. Bilgisayar sayısı 66‟dır. Dijital kütüphanesinin sayılarına 

bakıldığında 200 bini aĢan ekoleksiyona sahiptir Vakıf üniversitesidir bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (KoçÜniversitesiSunaKıraçKütüphanesi). 

Karadeniz bölgesi vakıf üniversitesi bakımından en az örnekleme sahip 

bölgelerimizden birisidir,  toplamda 2 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu nedenle 

bölge örneklem sayısı 2 devlet 1 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 3 

üniversitesiyle sınırlandırılmıĢtır. Bunlar Samsun Canik BaĢarı Üniversitesi, Abant 

Ġzzet Baysal ve Karadeniz Teknik Üniversitesi‟dir (KTÜKütüphanesi). 

Canik BaĢarı Üniversitesi 2010 yılında kütüphanesi 2012‟ de kurulmuĢtur. 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 400 civarındadır. Personel sayısı 2 dir. Kullanıcının 

personel sayısına oranı YÖK standartlarına uygundur. 36 veritabanı aboneliği ile 

henüz geliĢmekte olan bir dijital kütüphanesi bulunmaktadır. Canik BaĢarı 

Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olduğundan bütçe bilgisine ulaĢılamamıĢtır 

(CanikBaĢarıÜniversitesiKütüphanesi). 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi;1992‟de kurulmuĢ genç üniversitelerdendir. 

Kullanıcı sayısı 22 bin civarındadır. Kütüphanenin kullanıcı sayısına göre personel 

sayısı karĢılaĢtırıldığında YÖK‟ün tavsiye ettiği standardın gerisindedir Personel 

sayısı 18‟dir 32 kullanıcı bilgisayarı bulunmaktadır. Dijital koleksiyon olarak yeterli 

bir e-kaynak koleksiyonuna sahiptir (AbantĠzzetBaysalÜniversitesiKütüphanesi). 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi; 1955‟de kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı 

sayısı 50 bin civarındadır. Personel sayısı 37 olup kullanıcı sayısına oranlandığında 

YÖK standartlarının gerisinde kalmaktadır. Bütçesi 600bin‟dir.Kütüphanedeki 

bilgisayar sayısı 35‟dir.Dijital kütüphanedeki e-kaynakların sayısı 200 bini aĢmıĢ 

durumdadır (KTÜKütüphanesi).  

Akdeniz Bölgesi‟nde vakıf üniversitesi sayısı toplamda 5 dir. Bölgeyi temsilen 

3 devlet, 1 vakıf üniversitesi seçilmiĢtir. Vakıf üniversitesinin 1 ile 

sınırlandırılmasının nedeni diğer 4 kurumdan 1 kurum henüz kurulma aĢamasında 

olduğundan açılıĢı gerçekleĢmemiĢtir. Diğer 2 kurum da yine çok yeni kurulmuĢ 

üniversitelerdir. Ankete katılan kurumlar Mehmet Akif, Mustafa Kemal, Akdeniz ve 

Uluslararası Antalya Üniversitesi‟ dir.  

Uluslararası Antalya Üniversitesi 2012 yılında kurulmuĢ bir vakıf 

üniversitesidir ve 400 m2‟lik bir alanda toplamda 3 personel ile hizmet vermektedir. 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 400 civarında olup personel sayısı yeterlilik 

göstermektedir. Kullanıcı bilgisayarı sayısı 6‟dır. 120 bin e-kitabı, 17 bin edergisi, 15 

bin basılı kitabı bulunmaktadır. E-kaynakların tek seferde taranmasına imkan tanıyan 

Türkiye‟deki tüm üniversitelerde olduğu gibi EBSCOHost EDS Tarama motoruna 

abonelikleri bulunmaktadır. Bu araç mobil teknolojiye uyumludur. Uluslar arası 

Antalya Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olduğundan bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (UluslararasıAntalyaÜniversitesiKütüphanesi). 

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında kurulmuĢ eski üniversitelerdendir. 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 40 binin üzerindedir. Personel sayısı 20‟dir. Kullanıcı 

sayısı göz önüne alındığından personel sayısı YÖK standartlarının oldukça gerisinde 

kalmaktadır. Bütçesi 1000 lira olup üniversite bütçesine oranlandığında YÖK‟ün 

tavsiye ettiği %1 değerini karĢılamamaktadır. Bilgisayar sayısı 53‟dür. Dijital 
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kütüphanesi 200 bine yakın ekaynağı kullanıma sunmaktadır 

(AkdenizÜniversitesiKütüphanesi). 

Mehmet Akif Üniversitesi 2006‟da kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 

18 bin civarındadır. Personel sayısı 8‟dir. YÖK‟ün önerdiği kullanıcı sayısına göre 

personel sayısı oldukça yetersizdir. Dijital kütüphanesi henüz büyüyen bir 

kütüphanedir. Bütçesi yarım milyon civarındadır. Personel ve bütçesi YÖK 

standartlarının oldukça gerisindedir (MehmetAkifÜniversitesiKütüphanesi). 

Mustafa Kemal Üniversitesi 1992‟de kurulmuĢ köklü üniversitelerdendir. 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 32 bindir. ÇalıĢan personel sayısı 11‟dir. Kullanıcı 

sayısına göre çalıĢan kütüphaneci sayısı 11 kiĢiyle YÖK‟ün tavsiye ettiği 

standartların oldukça gerisindedir. 67 kullanıcı bilgisayarı bulunmaktadır. Bütçesi 

yarım milyonun altındadır. Bu nedenle dijital koleksiyon 100 bin civarındadır 

(MustafaKemalÜniversitesiKütüphanesi). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nden 1 vakıf, 1 devlet üniversitesi örneklem 

olarak seçilmiĢtir. Bunlar Dicle ve Zirve üniversiteleridir.Bölgede 4 vakıf 

üniversitesi bulunmakla olup 2‟si 2013‟te 2‟si 2008, 2009 yıllarında kurulmuĢlardır. 

Zirve Üniversitesi kuruluĢ yılı bakımından eski üniversite olduğundan örneklem 

olarak seçilmiĢtir.  

Zirve Üniversitesi 2009 yılında kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 

4000‟e yakındır. Kütüphanedeki personel sayısı 4‟tür. Çok yeni bir üniversite 

olduğundan personel sayısı bakımından zaman içerisinde büyüme gösterceği tahmin 

edilmektedir. Bu haliyle YÖK‟ün tavsiye ettiği çalıĢan sayısı standartlarının 

gerisinde kalınmaktadır. Dijital koleksiyon anlmında pekçok kitap, dergi, referans  

veritabanı aboneliği vardır. Diğer vakıf üniversitelerinde olduğu gibi bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (ZirveÜniversitesiKütüphanesi). 
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Dicle Üniversitesi 1974‟de kurulmuĢ eski üniversitelerdendir. 27 bin 

kütüphane kullanıcısı bulunmaktadır. 32 kütüphane personeli vardır. YÖK‟ün tavsiye 

ettiği personel sayıları ve bütçe standardına göre kütüphaneci sayısı ve bütçesi 

yetersizdir. Bütçesi 1 milyonun altındadır. Dijital koleksiyon yeterince zengindir 

(DicleÜniversitesiKütüphanesi). 

Doğu Anadolu Bölgesi örneklemleri 2 devlet üniversitesiden oluĢmuĢtur. 

Bunlar Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleridir. 

Atatürk Üniversitesi 1957 yılında kurulmuĢ köklü bir üniversitedir. 60 bin 

civarında kütüphane kullanıcısı vardır. Personel sayısı 32‟dir. YÖK‟ün tavsiye ettiği 

kullanıcı sayısına göre çalıĢan personel sayısı yetersizdir. Bütçesi 2 milyona 

yaklaĢmıĢtır ancak üniversite bütçesine oranı YÖK‟ün önerdiği oran olan %1‟in 

altındadır. Dijital kütüphane olarak yeterli bir koleksiyonu bulunmaktadır 

(AtatürkÜniversitesiKütüphanesi). 

Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 yılında kurulmuĢtur. Kütüphanenin 

kullanıcı sayısı 500‟ün altındadır. ÇalıĢan personel sayısı 5‟dir. Personel sayısı 

kullanıcı sayısına göre yeterlilik göstermektedir. Bütçesi çeyrek milyon civarındadır. 

Dijital kütüphanesi yeni kurulan bir üniversitemiz olduğundan henüz geliĢme 

aĢamasındadır. Kullanıcı bilgisayarları kayıtlar internete konulduğunda hizmete 

sunulacaktır (ErzurumTeknikÜniversitesiKütüphanesi). 

Doğu Anadolu Bölgesinde vakıf üniversitesi bulunmamaktadır. 

Ġç Anadolu Bölgesi‟nden 2 vakıf 2 devlet üniversitesi olmak üzere toplam 4 

kurum örneklem olarak seçilmiĢtir. Bunlar vakıf üniversitesi olarak Ġpek ve Bilkent 

Üniversiteleri ile devlet üniversitesi olarak ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi‟dir.  

Ġpek Üniversitesi 2011 yılında kurulmuĢ çok genç bir üniversitedir.2013-2014 

akademik takviminde öğrenci aldığından henüz YÖK sayfasında öğrenci ve öğretim 
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elemanı sayıları yayınlanmamıĢtır. Kütüphane personeli 3 kütüphaneciden 

oluĢmaktadır ancak zamanla sayı artabilecektir. Benzer Ģekilde dijital koleksiyon 

henüz büyüme aĢamasında olan bir koleksiyondur. Vakıf üniversitesi olduğundan 

bütçe bilgisine ulaĢılamamıĢtır (ĠpekÜniversitesi). 

Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1984 yılında kurulmuĢtur. 3 bine yakın 

kullanıcısı vardır. Kütüphane çalıĢan sayısı 26‟dır. Dolayısıyla YÖK‟ün tavsiye ettiği 

kullanıcı sayısına göre kütüphaneci standardına uygunluk göstermektedir. Dijital 

koleksiyon bakımından 100‟ü aĢkın veritabanı aboneliği bulunmaktadır. Vakıf 

üniversitesi olması nedeniyle bütçe bilgisine ulaĢılamamıĢtır (BilkentÜniversitesi). 

ODTÜ 1956‟da kurulmuĢ köklü bir üniversitesidir. 22 bine yaklaĢan kütüphane 

kullanıcısı vardır. Kütüphane personel sayısı 63‟dür. Personel sayısı YÖK‟ ün 

tavsiye ettiği kullanıcı sayısına göre personel sayısı oranının biraz gerisindedir. 

Kullanıcı bilgisayarı sayısı 161‟dir. Dijital kütüphane oldukça zengindir. 100‟ü aĢkın 

veritabanı aboneliği vardır. Bütçesi 2013 verilerine göre 6 milyona yaklaĢmıĢtır 

(ODTÜKütüphanesi). 

Hacettepe Üniversitesi 1967‟de kurulmuĢ eski üniversitelerdendir. 

Kütüphanenin kullanıcı sayısı 35 bine yaklaĢmaktadır. ÇalıĢan personel sayısı 46‟dır. 

Kullanıcı sayısına göre çalıĢan sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standartların 

gerisindedir. Bütçesi 2013 verilerine göre 2 milyon civarındadır. Dijital kütüphanesi 

150‟ye yakın veritabanını içerir. Bilgisayar laboratuvarları mevcut olup hem 

araĢtırma hem de internet eriĢim hizmeti sağlanmaktadır (HacettepeÜniversitesi). 

Ege Bölgesi 3 devlet 3 vakıf üniversitesi toplamda 6 kütüphane ile örneklem 

sağlamıĢtır. Ġzmir, Ġzmir Ekonomi ve YaĢar Üniversiteleri vakıf üniversiteleri olup 

ĠYTE, Pamukkale ve Dumlupınar Üniversiteleri devlet üniversiteleridir. Ege Bölgesi 

de Marmara Bölgesi gibi vakıf üniversitesi sayısı yüksek bölgelerdendir. 
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Ġzmir Üniversitesi 2007‟de kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 3 bin 

civarındadır. Kütüphane personeli 4 kiĢiden olup kütüphanedeki bilgisayar sayısı 

4‟tür. Kullanıcı sayısına göre çalıĢan personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği 

standardın gerisindedir. Dijital koleksiyonu henüz geliĢmektedir. Vakıf 

üniversitesidir bütçe bilgisine ulaĢılamamıĢtır (ĠzmirÜniversitesi). 

Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 2001‟de kurulmuĢ genç üniversitelerimizdendir. 

Kütüphanenin 7 bine yaklaĢan kullanıcısı vardır. 80 bin civarında e-kitabı , 30‟un 

üzerinde veritabanı vardır.7 personeli ile hizmet vermektedir. Kullanıcı sayısına göre 

çalıĢan personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standardın gerisindedir. Vakıf 

üniversitesidir bütçe bilgisine ulaĢılamamıĢtır (ĠEÜKütüphanesi). 

YaĢar Üniversitesi 2001‟de kurulmuĢ genç üniversitelerdendir. Kütüphane 

kullanıcısı 5 bin civarındadır. Kütüphane çalıĢan sayısı 6‟ dır. Bu haliyle kullanıcı 

sayısına göre çalıĢan personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standardın oldukça 

gerisindedir. Dijital koleksiyon olarak 30‟un üzerinde veritabanı aboneliği vardır. 

Henüz geliĢmekte olan bir kütüphanedir. Vakıf üniversitesidir bütçe bilgisine 

ulaĢılamamıĢtır (YaĢarÜniversitesiKütüphanesi). 

ĠYTE 1992 yılında kurulmuĢ genç üniversitelerimizdendir. Kütüphane 

kullanıcısı 3 bin civarındadır. Kütüphane çalıĢan sayısı 15‟dir.Kullanıcı sayısına göre 

çalıĢan personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standartlara oldukça yakındır. Bütçesi 

2013 yılı verilerine göre 1 milyon civarındadır. Aynı Ģekilde bütçesi YÖK‟ün 

önerdiği kütüphane bütçesinin üniversite bütçesine oranı olan %1 oranını 

karĢılamaktadır. Dijital koleksiyon bakımından sayısı 300 bine yaklaĢan ekaynak 

koleksiyonuna sahiptir (ĠYTEKütüphanesi). 

Dumlupınar Üniversitesi 1992‟ de kurulmuĢtur. Kütüphanenin kullanıcı sayısı 

45 bine yakındır. Kütüphane personel sayısı 17‟dir. Kullanıcı sayısına göre çalıĢan 



90 

 

personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standardın gerisindedir. 2013 Bütçesi yarım 

milyona yakın olup yine YÖK‟ün tavsiye ettiği %1 oranının oldukça gerisindedir. 

Dijital koleksiyon  henüz yetersizdir (DumlupınarÜniversitesiKütüphanesi). 

Pamukkale Üniversitesi 1992‟de kurulmuĢtur. Kullanıcı sayısı 37 bine 

yaklaĢmıĢtır. Kütüphane çalıĢan sayısı 23‟tür. Kullanıcı sayısına göre çalıĢan 

personel sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği standardın gerisindedir. 2013 Bütçesi yarım 

milyona yakın olup yine YÖK‟ün tavsiye ettiği %1 oranının oldukça gerisindedir. 

Dijital koleksiyon anlamında yeterli bir e-kaynak koleksiyonuna sahiptir 

(PamukkaleÜniversitesiKütüphanesi). 

4.2 Anket Sorularının Yanıtları 

Anket 28 sorudan oluĢmuĢtur. 21 soru kapalı uçlu, 3 soru bilgiyi karĢı taraftan 

talep eden, 4 soru çoktan seçmelidir. Anket 30 kuruma gönderilmiĢ 27 kurum katılım 

göstermiĢ, 26 kurumun yanıtları sisteme baĢarıyla iletilmiĢtir. 1 kurumun yanıtları 

teknik bir sorun nedeniyle kaydedilememiĢtir. Kurumların çalıĢan, bilgisayar ve 

kayıtlı kullanıcı sayılarının elde edilmesinde kurumların bilgisine baĢvurulmuĢtur. 

Yukarıda bahsedilen üç soru bu bilgiyi araĢtırmaktadır. Öte yandan ankette kimliğin 

gizliliğinin sağlanması ilkesi nedeniyle hangi kurumun hangi yanıtı verdiği 

bilinmediğinden kurumların genel tanıtımında geçen kullanıcı ve bilgisayar sayısının 

tesbitinde ikincil kaynaklardan yararlanılmıĢtır. Bunlar kurum web siteleri ve YÖK 

2013 istatistikleri gibi oldukça güncel kaynaklardır. 

Soru 1: Kütüphane otomasyon sistemine kayıtlı kullanıcı sayınız nedir?  

Bu soruda kütüphanelerin kayıtlı kullanıcı sayıları araĢtırılmıĢtır. Ankete 26 kurum 

katılım gösterirken soruyu cevaplayan kurum sayısı 25‟tir. Kütüphanelerin kullanıcı 
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sayısı ġekil 4.1‟de gösterilmiĢtir. Buna göre 11 örneklemin kullanıcı sayısı en fazla 5 

bin, 9 kurumun kullanıcısı 20 bin ve üzeridir. 

 

Şekil 4.1: Kütüphanelerin kullanıcı sayıları 

 3 kurumun kullanıcı sayısı en çok 10 bindir. Kullanıcı sayısı binden az olan 

kurum sayısı 1‟ dir. Bu değerler örneklemlerin yoğunlukla küçük ve büyük 

üniversitelerden oluĢtuğunu göstermektedir.  
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Soru 2: Kütüphanenizdeki kullanıcı bilgisayarı sayısını tanımlar mısınız? 

Soruyu cevaplayan kurum sayısı 26‟dır. 21. yy üniversite kütüphanesinde 

koleksiyon ve hizmetler yoğunlukla web üzerinden yürütüldüğünden kütüphanedeki 

kullanıcı sayısı ile kullanıcı bilgisayarı sayısı arasında doğru orantı olması 

beklenebilir. Ancak günümüz kullanıcısı aynı zamanda yoğun mobil cihaz kullanıcısı 

olduğundan kütüphane kataloğunun akıllı telefon veya Ipadden taranabilmesi 

kütüphanedeki bilgisayara olan bağımlılığı azaltmaktadır. Örneklemlerin 11 tanesini 

vakıf üniversiteleri oluĢturmaktadır. Ülkemizdeki mobil cihaz kullanıcıları yoğun 

olarak akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sahibi kullanıcılardır.(T.C Kalkınma 

Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - Taslak 2014) Vakıf 

üniversiteleri paralı okullar olduğundan öğrencilerin gelir seviyesi devlet üniversitesi 

kullanıcılarına göre daha yüksek olabilir. Bu kullanıcıların internet eriĢimli mobil 

cihaz sahipliğinin yüksek olması ve kütüphaneye mobil cihazlarından eriĢim sağlıyor 

olması beklenebilir. ġekil 4.2‟ de kurumların kullanıcı bilgisayarı sayısı verilmiĢtir. 
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Şekil 4.2: Kütüphanelerdeki kullanıcı bilgisayarı sayısı. 

Ayrıca vakıf üniversiteleri genellikle kullanıcılarına dizüstü bilgisayar hediye 

etmektedirler ve bu nedenle kütüphanelerdeki bilgisayar sayısı bazı kurumlarda yok 

denecek kadar azdır Örneklemlerden birinde kütüphanesinde sadece 1 bilgisayar 

bulunduğu bilgisi alınmıĢtır. Kurumlardaki bilgisayar sayısı en az 2 en çok 100‟dür. 

Kullanıcı sayısı fazla kütüphanelerin bilgisayar sayısı fazla az olan kurumların da 

azdır.Örneğin 20 bin ve üzeri kullanıcılı kurumlarda bilgisayar sayısı 50‟nin 

üzerindeyken kullanıcısı bin ile 5 bin arasındaki kurumların bilgisayar sayısı 2 ile 40 

arasında değiĢmktedir.Günümüz kullanıcısının sahip olduğu mobil cihaz sayısı 

birden fazla olabildiğinden  bilgisayar sayısının kullanıcı sayısına bağlı artıĢ 

göstermesi geçerliliğini yitiren bir yaklaĢımdır. 

Soru 3: Kütüphane İçinde Kablosuz Ağ erişimi Var mı? 



94 

 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 26‟dır. Kurumların %100‟e yakını „Evet‟ 

yanıtını vererek kütüphanelerinde mobilden internet eriĢimi için gerekli ağ alt 

yapısına sahip olduklarını ifade etmiĢlerdir. Kütüphanede mobil internetin varlığı 

mobil kütüphaneye eriĢimi olumlu yönde etkilemektedir. 26 kurumdan sadece 1 

kurum mobil ağ altyapısına sahip olmadığını ifade etmiĢtir. Bu durum ġekil 4.3 de 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 4.3: Kütüphanelerde kablosuz ağın varlığı. 
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Soru 4: Kütüphane kaynaklarını tek noktadan tarama imkanı sunan bir 

toplu tarama servisine abone misiniz? 

Soruyu cevaplayan kurum sayısı 26‟dır. Kütüphane koleksiyonu ağırlıkla 

dijital kaynaklar Ģeklinde geliĢme göstermektedir. Toplu tarama servisleri hibrid 

kütüphaneler için bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu sayede kaynağa eriĢim, 

kullanım hızlı, kolay ve ekonomik yoldan sağlanmaktadır. Türkiye gibi geliĢmekte 

olan ülkelerde kullanıcıların akademik okuryazarlık, dijital okuryazarlık Ģeklinde 

farklı biçimlerde ifade edilen tüm bu terimleri kapsayan bir kavram olan bilgi 

okuryazarlığı bilgileri yeterli olmadığından bu tür araçlar özellikle öğrenciler için 

çok anlamlı hale gelmektedir. Bu araçlar bir kütüphanenin sahip olduğu e-kaynakları 

tek seferde taradığından veritabanları veya kütüphane kullanımı  konusunda detaylı 

bilgi sahibi olunmasını gerektirmemekte böylece kaynak kullanımını arttırmaktadır. 

Hali hazırda piyasada var olan tüm toplu tarama servisleri mobile uyumludur. Ayrıca 

ULAKBĠM 2014 yılında Türkiye‟deki tüm üniversiteler adına Ebsco firmasının 

„EDS Toplu Tarama Servisi‟nin abonelik iĢlemlerini gerçekleĢtirmiĢ bu sayede 

üniversitelerin bu servisten ücretsiz yararlanmalarını sağlamıĢtır.Aynı Ģekilde 

ULAKBĠM 10‟yakın akademik veritabanının abonelik iĢlemlerini tüm üniversiteler 

adına gerçekleĢtirmiĢ binlerce e-derginin bu araç üzerinden eriĢime sunulmasını 

sağlamıĢtır. Özellikle bütçesi yarım milyonun altında yeterli kaynağı sağlayamayan 

kurumlar için bu çok çok önemli bir geliĢmedir.Buna göre Türkiye‟deki 

üniversitelerin bu tür araca sahip olup olmadıklarını araĢtıran bu soruya verilen 

yanıtlara göre soruyu yanıtayan 26 kurumdan 23‟ü  Evet, 3‟ü Hayır yanıtı 

vermiĢlerdir. ULAKBĠM Türkiye‟deki tüm üniversiteler için EDS Toplu Tarama 

Servisine abone olduğundan servisin „Hayır‟ yanıtını veren bu 3 kurum tarafından 

çok yakın zamanda kullanılacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak Toplu tarama 
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aracı yaygın bir Ģekilde kütüphanelerde kullanılmaktadır. Bu araçlar mobilden 

eriĢime uygun web teknolojileri ile geliĢtirildikleriden yoğun bir biçimde mobil 

kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Bu sorunun yanıtı ġekil 4.4 de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 4.4: Toplu tarama servisinin varlığı 

Soru 5: Meslekten ve Meslekten Olmayan Personel Sayısını Tanımlar 

mısınız? 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 26‟ dır. Personel, kütüphane türü dijital, 

geleneksel, hibrid hangi yapıda olursa olsun bütçe kadar önemli bir kütüphane 

öğesidir. Günümüz kütüphane koleksiyonu sayı, biçim hacim yönünden büyük 

ölçüde değiĢtiğinden geleneksel kütüphaneci rolleri de büyük bir dönüĢüm 

yaĢamıĢtır. Giderek devleĢen dijital koleksiyonların yorumlanması, eriĢime 

sunulması, korunması, depolanması iĢlemleri BĠT ve kütüphaneci rollerinin 

harmanlanmasını gerektirmektedir. Bugünün kütüphanecileri BĠT teknolojilerinin en 

sıkı takipçilerindendir. Elektronik koleksiyonlar basılı koleksiyonu sayı bakımından 
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oldukça aĢtığından koleksiyonun yönetimi için kütüphanede çalıĢan meslekten 

personelin niteliği kadar sayısının da yeterli olması son derece önemlidir. 

 Üniversitelerin kullanıcı sayıları kütüphanelerin çalıĢan sayılarını da 

belirlemektedir. Kullanıcısı fazla olan kütüphanelerin çalıĢan sayısının da fazla 

olması beklenir. ÇalıĢan personel sayısı kütüphaneye kayıtlı kullanıcı sayısına hizmet 

verebilecek yeterlikte olmalıdır. Bu sebeple anketin bu sorusu meslekten ve 

meslekten olmayan personel sayısını ayrı ayrı tesbit etmeyi amaçlamıĢtır. 

Kurumların yarısı personel sayısını meslekten ve meslekten olmayan Ģeklinde ayrı 

belirtirken 12 kurum bu ayrımı yapmadan toplam personel sayısını berlirtmiĢtir. 

Kurumların meslekten ve meslekten olmayan çalıĢan sayısının yeterliliğinin 

değerlendirilmesine YÖK standardına baĢvurulmuĢtur. ÇalıĢan sayısını ayrım 

yaparak belirten(meslekten ve meslekten olmayan)14 kurumun meslekten ve 

olmayan çalıĢan sayısının yeterliliğinin değerlendirmesi gereğince yapılabilirken, 

çalıĢan sayısını toplam çalıĢan Ģeklinde veren diğer 12 kurumun 

değerlendirilebilmesi için bu kez tüm kurumlar toplam çalıĢan personel sayısı 

Ģeklinde ġekil 4.5 de ele alınmıĢtır 

Genel olarak ise 13 kurum en çok 5 bin, 9 kurum 20 bin, 3 kurum en çok 10 

bin, 1 kurum en çok 20 bin kullanıcılıdır. Kurumların kullanıcı sayıları değiĢkenlik 

gösterse de kullanıcı sayısı az ve çok olan kurumlar, orta ve en küçük ölçekli 

kurumlardan daha fazladır. YÖK‟ ün tavsiye ettiği kullanıcı sayısına göre toplam 

çalıĢan standardında bin kullanıcılı bir kurumum toplam çalıĢan sayısı 7, 20 bin 

kullanıcılı bir kurumun çalıĢan sayısı 87 olmalıdır. Örneklemlerin toplam çalıĢan 

sayısı en az 2, en çok 98‟ olduğundan kullanıcı sayısına göre toplam çalıĢan personel 

sayısı YÖK standartlarına yakındır. 
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Şekil 4.5: Kurumların kullanıcı ve toplam çalıĢan sayısı 

ġekil 4.6 meslekten ve meslekten olmayan personel sayısını ayrı belirten 14 

kurumun çalıĢan sayısını göstermektedir. Buna göre 7 kurumun meslekten personel 

sayısı meslekten olmayan personelden çoktur. 5 kurumun meslekten olmayan 

personel sayısı meslekten personel sayısından çoktur.1 kurumda ise meslekten olan 

ve olmayan çalıĢan sayısı eĢittir Meslekten personel sayısının olmayandan fazla 

olması hizmetlere olumlu yansımakla birlikte 5 kurum azımsanmayacak bir rakam 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kurumlar YÖK standartlarına göre 

değerlendirildiğinde ise önerilen kullanıcı sayısına göre çalıĢan sayısı 

yetersizdir.(Çanak vd. 2014)  
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Şekil 4.6: 14 kurumun çalıĢan sayısı  (meslekten ve meslekten olmayan) 

Soru 6:Kütüphanenin üye olduğu veritabanları veya ekaynaklara uzaktan 

erişim var mı?  

Soruyu 26 kurum yanıtlamıĢ ve tümü Evet yanıtı vermiĢlerdir. ġekil 4.7 de 

görülmektedir. Uzaktan eriĢim imkanı kütüphaneye her yerden eriĢim demek 

olduğundan önemlidir.Örneklemlerin hepsinin kütüphane otomasyonu altyapısı bunu 

sağlamaktadır 
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Şekil 4.7: Dijital kütüphaneye uzaktan eriĢiminiz var mı? 

Soru 7: İnternet siteniz mobile duyarlı tasarım (Responsive Design) 

özelliğinde mi? 

Bu soruyu 26 kurum yanıtlamıĢtır. Mobile duyarlı tasarım son dönemin geçerli 

web teknolojilerindendir. Ġnternet sitesindeki içeğin bağlanılan cihaz türüne göre 

sunuluĢ Ģeklinin değiĢim göstermesi Ģeklinde kısaca açıklanabilir. Mobil cihazlardaki 

çeĢitlilik düĢünüldüğünde her cihaza uyumlu tek bir site en çok arzu edilen 

yaklaĢımdır 

 Anket sonuçlarına göre 15 kurumun internet sitesi mobile duyarlı tasarım 

teknolojisine sahipken 8 kurumun sitesi sahip değildir. Kurumların yarıdan fazlasının 

mobile duyarlı web teknolojisine sahip olmaları her tür cihazdan kütüphaneye eriĢimi 

arttırmaktadır. 3 kurum ise konu hakkında fikir sahibi değildir. ġekil 4.8 de bu 

dağılım gösterilmektedir. 
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Şekil 4.8:  Ġnternet siteniz mobile duyarlı tasarıma sahip mi? 

 

Ayrıca çalıĢma sahibi çalıĢma esnasında Türkiye‟deki tüm üniversitelerin web 

sitelerine Samsung marka android iĢletim sistemli bir tabletten bağlanmıĢ bu 

teknolojinin kütüphane internet sitelerindeki varlığını tek tek kontrol edilmiĢtir. 2 

kurum dıĢında tüm üniversitelerin mobile duyarlı(responsive design) teknolojisine 

sahip web siteleri olduğu tesbit edilmiĢtir. Ġnternet dünyasında mobilden sonra en 

çok geliĢme kaydedilen konu web teknolojileridir. Sürekli geliĢtirilen bir sistem 

olduğundan kurumların geliĢmeleri göz ardı etmesi mümkün değildir. 8 kurumun 

hayır cevabı katılımcıların konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Soru 8: Üniversitenin mobil web sitesi bulunuyorsa kütüphane burada 

görünür bir biçimde yer alıyor mu? 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 25‟dir. Soruya verilen yanıtların dağılımı ġekil 

4.9 da gösterilmiĢtir. Buna göre %50‟si „Evet‟ yanıtını verirken %32‟si „Hayır‟ 

yanıtını vermiĢlerdir. Evet yanıtını veren kitlenin büyüklüğü Hayır yanıtını veren 

kitlenin büyüklüğü kadar önemlidir. Üniversiteler teknoloji ve ağ tabanlı 
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kurumlardır. Uzaktan eğitim ile öğretim yaygınlık kazanmıĢtır. Günümüzde tüm 

üniversiteler aynı zamanda birer ticari kuruluĢlardır. Dolayısıyla öğrenciler, 

akademisyenleri de birer müĢteri gibi algılanmaktadır. Bu nedenle içerik ve 

servislerin en son en yeni teknolojilerle donatılması her yerden örneğin uzaktan 

eriĢilebilir kılmak kurumların cazibesini arttırmaktadır.Üniversiteler baĢarı ve 

rekabette  kullanıcı kitlesinin özellik ve alıĢkanlıklarını yakından takip etmekte 

hizmetleri bu yönde adapte etme yoluna gitmektedirler. Üniversitelerin mobil web 

siteleri bilgiye eriĢim için bekleme süresi son derece az olan Y kuĢağının rağbet 

edeceği bir hizmet türüdür. Üniversitenin yer yön, etkinlik, duyuru bilgilerini 

mobilden sunmak bugünün yaygın eğilimleri arasına girmektedir.  

Ayrıca %16 gibi azımsanmayacak bir kitle üniversitenin mobil web sitesi 

olmadığı belirtmiĢtir.  

Görüldüğü gibi bu konuda homojen bir yapı bulunmamaktadır  

 

Şekil 4.9: Üniversitelerin mobil web sitesinde kütüphanenin varlığı 
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 Üniversitenin mobil web sitesinin varlığı ve burada kütüphanenin görünür bir 

biçimde yer alması kütüphanenin mobil web sitesinin varlığı kadar önemli bir 

konudur. Üniversitenin mobil aplikasyonu içerisinde yer alan kütüphane öğrenciler 

için çok daha kolay her an her yerden eriĢilebilir bir kütüphane demektir. 

Soru 9: Üniversite kütüphaneleri için mobil web sitelerini ve mobil 

teknolojiye yönelik hizmetleri bir ihtiyaç veya bir zorunluluk olarak görüyor 

musunuz? 

Bu soru anketin önemli sorularındandır. Kurumların soruya verdikleri cevapla 

ortaya koydukları yaklaĢım aslında bir anlamda Türkiye‟deki üniversite 

kütüphanelerinin mobil geleceğini, varlığı veya yokluğunu ortaya koymaktadır. 

Soruyu 26 kurum yanıtlamıĢtır. 25 kurum Evet yanıtını verirken sadece 1 kurum 

Hayır yanıtını vermiĢtir. Evet yanıtının ezici bir biçimde çokluğu Türkiye‟deki 

üniversite kütüphanelerinin mobil teknolojiyi ve mobil kullanıcılarını oldukça 

önemsediklerini ve hizmetlerini bu yönde sunduklarını veya yakında sunacaklarını 

göstermektedir. Bu soruya verilen yanıtlar çalıĢmanın aynı zamanda hipotezi olan 

üniversite kütüphanelerinin geleceğinin bir mobil kütüphane olabileceği görüĢünü 

desteklemektedir. 

Soru 10: Kütüphanenizin mobil kullanıcılara yönelik bir mobil web sitesi 

var mı? 

Bu soruyu 26 kurum yanıtlamıĢtır. 16 kurumun mobil web sitesi bulunurken 10 

kurumun bulunmamaktadır. Yanıtlar ġekil 4.10‟da gösterilmektedir. Ancak daha 

öncede belirtildiği gibi anket eriĢime açıldığında kurumlar bilgilendirme amaçlı tek 

tek telefonla aranmıĢtır. Bu görüĢmeler esnasında mobil web sitesinin varlığına 

„Hayır‟ yanıtını veren bazı kurumlar hali hazırda mobil site hazırlıklarının sürdüğünü 

ve yakında tamamlanacağı bilgisini iletmiĢlerdir. Bazı kurumların mobil sitesi 
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üniversite IT departmanı tarafından geliĢtirildiğinden özellikle devlet 

üniversitelerinde bu süreç vakıfa göre biraz daha ağır ilerlemektedir.Ankete katılan 

kurumların yarıdan fazlasının mobil web sitesi vardır.  

Mobil site ister bir uygulama Ģeklinde olsun isterse ayrı bir mobil web sitesi 

olsun kütüphanelerin mobil cihazlar için sundukları en kapsamlı hizmettir. Yapılan 

araĢtırmalarda içeriği kullanıcının en çok tercih ettiği katalog tarama, kütüphane 

hesabım, danıĢma hizmeti, çalıĢma saatleri, yönler, sosyal medya, SSS, Kullanıcı 

rehberleri gibi temel kütüphane hizmetlerini kapsayan bir hizmettir. Ancak burada en 

önemli nokta mobil sitenizde kullanıma sunulan hizmetlerin mobile uyumlu bir 

içerik olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin Twitter, Facebook hesabına girildiğinde 

mobil versiyonların açılması gibi. Kütüphaneler yoğunlukla ayrı mobil web site 

tasarımına yönelmektedirler 

 

Şekil 4.10:  Mobil web siteniz var mı? 

Soru 11: Mobil site ve servislerin oluşturulması fikri ne zaman doğdu?  

o 2000'den sonra 

o 2007'den sonra 

o 2010'dan sonra 
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o Mobil yok 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 18‟dir.Soruda belirtilen tarihler özellikle 

seçilmiĢtir. Kütüphaneler mobil webin önemini erken kavrayan kurumların baĢında 

gelmektedir. Üniversite kütüphaneleri için mobil webin önemli olacağı ilk defa 2000 

yılında Michael O‟Leary tarafından ifade edilmiĢtir. Ġlk üniversite kütüphanesi mobil 

web sitesi 2004 yılında eriĢime sunulmuĢtur. Öte yandan pek çok üniversite 

kütüphanesi mobil web sitesini 2007‟de akıllı telefon Iphone‟un piyasaya 

sürülmesiyle ve yaygınlık kazanmasıyla hazırlamıĢlardır. Aynı Ģekilde 2010 yılı 

IPad‟in piyasaya sürüldüğü tarihtir ve mobil web sitelerinin çoğalmasında etkili 

olmuĢtur (Kim 2013a).  

Türkiye‟deki durum ġekil 4.11‟ da açıklanmıĢtır. Buna göre mobil web siteleri 

kuruluĢ tarihleri bakımından yurt dıĢı ile benzer bir durumda görülmektedir. 

Türkiye‟de üniversite kütüphanelerinde mobil web hazırlama fikri %70 e yaklaĢan 

bir oranla 2010 yılında doğmuĢtur. BaĢka bir deyile IPad‟in piyasaya sürümünden 

sonra. 2007‟ den sonra kurulan kurum sayısı 3‟ü geçmemektedir. Mobil web 

geliĢtirme fikri 2000 yılından sonra doğan kurum yoktur.  Ayrıca 3 kurumun henüz 

bir mobil web sitesi bulunmamaktadır. Hali hazırda mobil webi bulunmayan bazı 

kurumların hazırlık aĢamasında olduğu bilgisi alınmıĢtır. KTÜ gibi 
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Şekil 4.11: Mobil web site ve servislerinin oluĢturma fikri ne zaman doğdu? 
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Soru 12: Mobil web siteniz ayrı bir mobil site mi yoksa bir uygulama mı? 

Soruyu cevaplayan kurum sayısı 16 dır. 8 kurum mobil site, diğer 8 kurum bir 

uygulama olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu sonuç ġekil 4.12‟de gösterilmiĢtir. Mobil 

cihazların tür, kapasite ve çözünürlükleri çok çeĢitli olduğundan uygulama yoluyla 

mobil web site tasarımı sadece ilgili mobil cihaza sahip kitlenin siteyi kullanımı 

anlamına gelirken ayrı mobil site ile her cihaz için tek bir site söz konusu olmakta 

böylece cihaza göre uygulama geliĢtirme ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Uygulama 

geliĢtirmek ayrı mobil site tasarımına göre daha kolay ve maliyetsizdir 

 

Şekil 4.12: Mobil web siteniz ayrı bir site mi yoksa bir uygulama mı? 

Soru 13: Sahip olduğunuz mobil web sitenizi veya uygulamanızı 

belirtebilir misiniz? 

Bu soruyu sadece 16 kurum yanıtlamıĢtır. ġekil 4. 13‟de sonuçlar verilmiĢtir. 

Buna göre kurumların %60‟ a yakını kütüphane otomasyon programının sağladığı 

mobil sitesini kullanırken %40‟ ı mobil web sitesini kendi tasarlamıĢtır. Kurumların 

önemli bir kısmının kütüphane otomasyon programının uygulamasına bağlı 
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kalmasının çeĢitli nedenleri olabilir. Bunlardan en önemlisi programların 

kullanıĢlığına, yeterliliğine duyulan güvendir. Mobil web sitelerinin kullanıĢlılığı son 

derece önemlidir. BaĢka bir deyiĢle kalite kontrolleri veya kullanıĢlılık testleri 

halihazırda yapılan ürünleri kullanarak risk almak istenmemektedir Ayrıca hali 

hazırda pek çok otomasyon programı site uygulamalarını abone kurumlara ücretsiz 

sunmakta ve kütüphaneler mobil siteleri için para ödemek durumunda 

kalmamaktadırlar. Bunlar ücretli olanlar Ġnnopac Airpac gibi veya LibGuides‟ın 

mobil web uygulamasının ücretsiz olması gibi örneklerdir. Diğer bir seçenek 

kurumlar isterlerse kendi mobil sitelerini kendileri tasarlayabilir. HTML5 ve CSS 

program kodlarını biraz bilen kütüphaneciler çok derin bir programlama bilgisine 

ihtiyaç duymadan mobil site hazırlayabilirler (Nowlan 2013)Bu sorunun yanıtında bu 

sonuç gözlenmiĢtir. Kurumların yarısı kendi tasarımları olan mobil siteye sahipken 

diğer yarısı otomasyon programına bağlı kalmıĢlardır 

 

Şekil 4.13: Mobil sitenin kaynağı 
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Soru 14: Mobil hizmet veya sitenizin tasarımında hedef kitleniz kimlerdi? 

Yapılan araĢtırmalara bakıldığında mobil cihazları en çok kullanan kullanıcı 

kesimini 18-29 yaĢ arası gençler baĢka bir deyiĢle öğrenciler oluĢturmaktadır. Soruda 

kullanıcı kesimi olarak öğrenci, öğretim elemanı ve hepsi seçenekleri sunulmuĢtur. 

Yanıtlarla kurumların mobil site ve servislerindeki hedef kitlesi belirlenmiĢ 

olmaktadır. Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 17‟dir. Kurumların %80‟i „Hepsi‟ 

seçeneğini iĢaretleyerek hedef kitlelerinin öğrenci, öğretim elemanı ve personelden 

yani tüm kullanıcılardan oluĢtuğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca 2 kurum sunulan hedef 

kitle seçeneklerinden mobil teknolojiyi en yoğun kullanan kullanıcı kitlesi „öğrenci‟ 

seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Sonuçlar ġekil 4.14 de izlenmektedir 

 

Şekil 4.14: Mobil hizmetlerde hedef kitle 

Soru 15: Mobil site/hizmetlerden sorumlu ekibi tanımlar mısınız? 

Soruyu cevaplayan kurum sayısı 24‟dür, sonuçlar ġekil 4.15‟ de verilmiĢtir 

Seçenekler çeĢitlidir. Bunlar; Kütüphane Bilgi ĠĢlem Merkezi(BĠM), Üniversite BĠM 
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Takımı, Kütüphaneci ve DıĢ Kaynak Ģeklindedir. Mobil site ve servislerden sorumlu 

ekibin bu kadar çeĢitli olmasının bir nedeni örneklemlerin devlet ve vakıf üniversitesi 

olmalarıyla ilgilidir. Devlet üniversitelerinde örneğin kullanıcı kitlesi 20 binden fazla 

ĠTÜ ve Trakya üniversilerinde kurumsal iĢ yükü fazla olduğundan süreç biraz ağır 

ilerlemektedir. Vakıf üniversiteleri kullanıcı kitleleri devlet üniversitesi kadar fazla 

değildir iĢ yükleri azdır ve dolayısıyal iĢlemler çok daha hızlı gerçekleĢir. Hizmet 

sorumluları arasında kütüphaneci seçeneğinin yaygın biçimde yer almasının nedeni 

günümüz kütüphanecileri biraz programlama bilgisi ile mobil hizmet tasarımını 

kendileri gerçekleĢtirebilmektedir. Ayrıca içerikten birinci derece sorumlu 

kütüphaneci olduğundan ister üniversite bilgi iĢlem ister kütüphane bilgi iĢlem takımı 

olsun kütüphaneci her Ģekilde bu grupların içerisinde mutlaka yer almalıdır. Anket 

sonuçlarına göre en çok kurumlarda Kütüphaneci ve Üniversite Bilgi ĠĢlem Takımı 

iĢbirliği görülmeketdir ki bu doğru bir yaklaĢımdır. Ġkinci sırada Kütüphane Bilgi 

ĠĢlem Takımı, üçüncü sırada Üniversite Bilgi ĠĢlem Takımı gelmektedir.  

2 kurum mobil site ve servisler için dıĢ kaynak kullanımından yararlandıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu kurumların vakıf üniversitesi olma ihtimali yüksektir. Vakıf 

üniversiteleri bütçelerini devlete göre daha serbest kullanabilmektedir.  
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Şekil 4.15: Mobil hizmetlerden sorumlu birimler 

Soru 16: Mobil cihazlara yönelik aşağıdaki hizmetleri kullanıcınıza 

sunuyor musunuz? 

o SMS Referans 

o QR Kod ve AR Uygulamaları 

o Mobil cihaz ödünç verme 

o Mobil website 

o Mobil uygulama şeklinde web site 

o IM Referans hizmeti 

o Çalışma odası ve dolap rezervasyonu 

o Mobilden kütüphane borcu ödeme  

22 kurum bu soruyu yanıtlamıĢtır. Tüm temel kütüphane hizmetleri mobil 

teknolojiye yönelik olarak sunulabilmektedir. Bunlar Mobil web sitesi üzerinden 

sunulan çalıĢma saatleri, Kütüphaneciye DanıĢın, boĢ bilgisayar bulma, oda 

rezervasyon, veritabanlarına eriĢim, kullanıcı hesabım, katalog tarama, SMS referans 

hizmeti, QR Kod ve AR uygulamalarıyla haber, duyuru, koleksiyon içerik ve 

lokasyon tabanlı bilgilendirme, mobil cihaz ödünç verme Ģeklinde sıralanabilir. 
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Mobil web sitesi bir uygulama veya ayrı bir site Ģeklinde tasarlanabilir. Anket 

sonuçlarına göre mevcut hizmetler içerisinde en yaygın sunulan hizmet uygulama 

Ģeklindeki mobil web sitesidir. 9 kurumun ayrıca tasarlanmıĢ mobil web sitesi vardır. 

Kurumlar arası en yaygın hizmetlerden bir diğeri QR Kod uygulamalarıdır. 

Sonrasında mobil cihaz ödünç verme ve SMS Kısa mesaj servisi gelmektedir. Mobil 

teknolojiye yönelik hizmetlerden AR uygulamalarının çalıĢma sahibine göre en az 

bilinen hizmetlerden olduğu düĢünülmektedir nedeni ise 1 kurumun hizmeti vardır. 

Ayrıca uygulama geliĢtirmek zaman ve yazılım bilgisi gerektirir. Ayrıca 8 kurumun 

mobil teknolojiye yönelik herhangi bir hizmeti bulunmamaktadır. Kurumların 

yarısından fazlası mobil teknolojiye yönelik çeĢitli hizmetler sunmaktadır. ġekil 4. 

16‟ de bu sonuçlar izlenmektedir.  

 

Şekil 4.16: Kurumlar tarafından sunulan mobil site ve servisler 
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Soru 17: Mobil site ve hizmetlerin tasarımında başka kurumların mobil 

site ve hizmetlerini araştırdınız mı? 

Soruyu yanıylayan kurum sayısı 24‟tür. ġekil 4.17‟ a göre 18 kurum „Evet‟ 

yanıtını verirken 6 kurum „Hayır‟ yanıtı vermiĢtir. Evet yanıtını veren kurum 

sayısının Hayır yanıtından çok olması mobil hizmetlere verilen önemin bir 

göstergesidir 

 

Şekil 4.17: Mobil site ve servislerin tasarımında baĢka kurumların site ve servislerini 

araĢtırdınız mı? 

Soru 18: Sizce mobil site ve servisleriniz yeterli mi ? 

 

Cevaplayan kurum sayısı 21‟dir. 14 kurum „Hayır‟ yanıtını verirken 7 kurum 

„Evet‟ yanıtı vermiĢtir ve ġekil 4.18 „de bu sonuç izlenmektedir. Soruya çoğunluğun 

olumsuz yanıt vermesi mobil hizmetlerin gelecekte daha da iyi olacağının bir 

göstergesi olarak da kabul edilebilir. 
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Şekil 4.18: Mobil site/servisleriniz yeterli mi? 

Soru 19: Mobil sitenize kullanışlılık testi yaptınız mı? 

Bir mobil sitenin kullanıĢlılığı kısaca sitenin kullanım kolaylığı ve sağladığı 

yararlar olarak özetlenebilir. Mobil site ve servislerin tercih edilirliği 

kullanıĢlılıklarına bağlıdır. KullanıĢlılığı yüksek mobil servisler önemsenir. 21 

kurum soruya yanıt vermiĢtir. Kurumların %70‟ e yakını mobil sitelerine kullanıĢlılık 

testi uygulamadıkları,% 30‟unun bir uygulamasının olduğu tesbit edilmiĢtir. 

Kurumlar kullanıĢlılık konusunda bilgi sahibi olmalarına rağmen konu üzerine çok 

fazla eğilmedikleri görülmektedir.Bu durum hizmetlere olumsuz yansıyabilir ġekil 

4.19‟ de bu sonuçlar verilmiĢtir. 
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Şekil 4.19: Mobil sitenize kullanılılık testi yaptınız mı? 

Soru 20: Mobil site kullanım istatistiklerinize göre sitede en çok ziyaret 

edilen bölüm ya da bölümler hangileridir? 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 18‟dir. Sonuçlar ġekil 4.20‟ de gösterilmiĢtir. 

Buna göre en popüler servisler sırasıyla katalog tarama, kullanıcı hesabı, 

veritabanları, çalıĢma saatleri, sosyal medya bağlantıları, duyurular bölümleridir. En 

az kullanılan bölüm masaüstü versiyona geçiĢ linkidir. 
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Şekil 4.20: Mobil sitede en çok kullanılan bölümler 

Soru 21: Kullanım istatistiklerinize göre internet siteniz mi mobil 

websiteniz mi daha popüler? 

Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 19‟ dur. 19 kurumun internet sitesinin mobil 

siteden daha popüler olduğunu belirtmiĢlerdir. Kurumlar en çok uygulama, mobil 

site, chat, IM mobil servislerine sahip olduğuna göre bunun en önemli nedeni var 

olan servislerin yetersiz veya kullanıĢsız olması olabilir. KullanıĢlılığı yüksek mobil 

site veya mobil servisler tercih edilebilir. ġekil 4.21 de bu sonuç gösterilmiĢtir. 
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Şekil 4.21: internet siteniz mi mobil siteniz mi daha popülerdir? 

Soru 22: Mobil hizmetlerinizde kişiselleştirme uygulamaları var mı? 

KiĢiselleĢtirme uygulamaları kısaca mobil hizmetlerin özelleĢtirilebilmesi 

Ģeklinde açıklanabilir. Mevcut mobil site düzeninin en çok kullanılan servisleri 

sunacak biçimde kullanıcı tarafından düzenlenmesine imkan sağlanması gibi. Soruyu 

yanıtalayan kurum sayısı 20‟ dir. 15 kurum „Hayır‟ yanıtını verirken 5 kurum „Evet‟ 

yanıtı vermiĢtir. Kurumlar bu konuda henüz hazırlık aĢamasındadır.  

Soru 23: Mobil cihaz ödünç veriyorsanız tanımlar mısınız? 

Mobil cihaz ödünç verme hizmeti yurt dıĢındaki üniversite kütüphanelerine 

göre Türkiye‟de yeni ve henüz yaygın olmayan bir hizmettir. Genel olarak ödünç 

verilen mobil cihazlar arasında pil ömrü, hafifliği ve kolay taĢınırlığı nedeniyle 2010 

yılında piyasaya sürülen IPad öne çıkmaktadır. Bugün pek çok üniversite 

kütüphanesi artık dizüztü bilgisayar yerine tablet ödünç vermektedir. Tablete ders 

kitaplarının yüklenmesi ve bu cihaz üzerinden yararlandırılması yaygın 

yaklaĢımlardandır. Ayrıca bu cihazlar akademik pek çok yararlı mobil uygulamayı 

kolayca yükleyebileceğiniz cihazlar olduğundan tercih edilmektedir. 
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Soruyu yanıtlayan kurum sayısı 18‟ dir. Soruda örneklemlere seçenek olarak 

son dönemde Türkiye‟de ve dünyada kütüphanelerde en çok ödünç verilen mobil 

cihazlardan tablet, dizüstü bilgisayar, e-kitap okuyucu sunulmuĢtur. 1  kurum cihaz 

ödünç vermemektedir.17 kurum saatlik veya günlük olarak çeĢitli sürelerde en çok 

tablet ve dizüstü bilgisayar ödünç vermektedir Buna göre 17 kurumda tablet cihazlar 

ödünç verilmekte var olan seçenekler içerisinde en çok ödünç verilen cihaz olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 2 kurum ayrıca dizüstü bilgisayar ödünç vermektedir.1 kurum 

e-kitap okuyucu ödünç vermektedir. ġekil 4.22 de de görüldüğü gibi kurumların %80 

oranında mobil cihaz ödünç servisi vardır.  

 

Şekil 4.22: Ödünç verilen mobil cihazlar 

Soru 24: E-Kitap okuyucu, tablet, netbook,laptop ödünç veriyorsanız 

ödünç verme süreleri nelerdir? 

ġekil 4.23‟ deki kurum yanıtlarına göre mobil cihazların ödünç verme süreleri 

günlük veya saatlik olarak oldukça değiĢkendir. Bunun nedeni kurumun kullanıcı 

kitlesinin büyüklüğü olabilir. Kayıtlı kullanıcı sayısı kalabalık olan kurumlarda 
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ödünçteki zaman kısalırken tersi durumlarda ödünç süresi uzayabilir. BaĢka bir 

neden kütüphanenin çalıĢma saatleriyle ilgili olabilir. Bugün pek çok üniversite 7/24 

açıktır. 

 

Şekil 4.23: Mobil cihaz ödünç süreleri 

Soru 25: Ödünç verilen mobil cihazların sayısını belirtir misiniz? 

Soruyu 26 kurum yanıtlamıĢtır.  Mobil cihaz olarak tablet, dizüstü, netbook, 

USB, Ģarz cihazı, ekitap okuyucu Ģeklindeki mobil cihazların varlığı sorgulanmıĢtır. 

6 kurumda en az 5 en çok 55 mobil cihaz vardır.55 tablet cihaz 20 bin kullanıcılı, 7 

ekitap okuyucu en çok 9 bin kullanıcılı, 10 laptop 20 bin ve en çok 5 bin kullanıcılı, 

24 tablet en çok 5 bin kullanıcılı kurumlara aittir Kurumlarda ödünç verilen mobil 

cihaz sayısı toplamda an az 5, en çok 55 dir. 5 mobil cihaz sahibi olan en çok 5 bin 

kullanıcılı kurum cihaz türünü belirtmemiĢtir 

Soru 26: Mobil cihaz ödünç hizmetinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

Soruyu 8 kurum yanıtlamıĢtır. Sonuçlar ġekil 4.24‟ de verilmiĢtir. Buna göre 

kurumlar mobil cihaz ödünç hizmetinde en çok aĢırı yıpranma, arıza ve bakım 

sorunlarıyla karĢılaĢmaktadır ki bu çok ciddi bir sorundur. Yeterli teknik desteği ve 

bütçesi olmayan kurumlar bu hizmeti kolay kolay veremeyebilirler. En çok 

karĢılaĢılan bir diğer sorun güncellenme iĢlemleridir. Kurumlar sıklıkla güncelleme 
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yapmak durumunda kalmaktadırlar ki bu yeterli personel demektir. Seçenekler 

arasında yer alan „Hırsızlık, kaybolma‟ sorun olarak iletilmemiĢtir.   

 

Şekil 4.24: Mobil cihaz ödünç vermede karĢılaĢılan sorunlar 

Soru 27: SMS(kısa mesaj) referans hizmetiniz var mı? 

Soruya 21 kurum yanıt vermiĢtir. 19 kurum „Hayır‟, 2 kurum „Evet‟ yanıtı 

vermiĢtir. Devlet üniversitesi kütüphane bütçelerinde böyle bir harcama kalemi 

olmadığından bu 2 kurumun vakıf üniversitesi olma ihtimali yüksektir. 

Örneklemlerin %90‟nında SMS Referans hizmeti bulunmamaktadır. 

Soru 28: Kütüphane otomasyon sisteminizin bir mobil uygulaması 

bulunuyorsa kullanıcınıza sunuyor musunuz? 

Yanıtlayan kurum sayısı 22‟ dir. ġekil 4.25‟ de görüldüğü gibi kurumların 

yarıdan fazlası sahip olunan kütüphane otomasyon sistemine ait herhangi bir mobil 

uygulamayı kullanıcısına sunmamakta yarısı da sunmaktadır. Bazı programlar sadece 

katalog tarama fonksiyonunun uygulamasını ücretsiz olarak sunmakla birlikte 

Otomasyon programlarının mobil uygulamaları çoğunlukla ücretlidir. Bu da bütçe 

için maliyet demektir. Kütüphane bütçeleri çoğunlukla YÖK standardının 

gerisindedir. 



121 

 

 

Şekil 4.25: Kütüphane otomasyon sisteminizin mobil uygulamasını kullanıcıya 

sunuyor musunuz?
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5 Sonuç ve Tartışma 

Kütüphane hizmetlerinde değiĢimin veya dönüĢümün tarihsel sürecine 

bakıldığında; yazının ve matbaanın icadından sonra baĢlangıcı bilgisayar kullanımı 

ile 1960‟lara kadar gitse de asıl dönüĢüm 1990‟larda internetin kütüphaneye 

girmesiyle baĢlamıĢtır. Bu sürecin bir sonucu olarak ve özellikle 2007‟de piyasaya 

sürülen akıllı telefon Iphone ile yaygınlaĢan mobil kütüphane hizmetleriyle bugüne 

gelinmiĢtir.  

Ġnternetin etkisiyle bilgiye hızlı ve kolay eriĢim kütüphanelerdeki elektronik 

kaynaklara olan ilgiyi arttırmıĢtır. Kütüphane kaynaklarına uzaktan eriĢim kullanıcı 

beklenti ve ihtiyaçlarında değiĢim ve çeĢitlilik yaratmıĢ kullanıcı, hizmet 

kavramlarının yeniden tanımlanmasını sağlamıĢtır. Bugünün geçerli üniversite 

kütüphanesi kullanıcısına binadan bağımsız sunulan  içerik ve hizmetler bütünüdür. 

Bunun bir sonucu olarak bina tasarımında geleneksel kütüphane yapısındaki 

koleksiyon ve kullanıcı odaklı tasarım yerini elektronik kütüphane hizmetlerinin 

çoğalmasıyla „kullanıcı odaklı‟ tasarıma bırakmıĢtır. Mekanlar koleksiyondan ziyade 

büyük ölçüde kullanıcı için tasarlanır olmuĢtur.  

Yapılan araĢtırmalara göre son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde 

kütüphane içi kullanıcı ve ödünç verilen yayın sayılarında ciddi azalmalar 

görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle internet ağı üzerinden derme ve hizmetlere eriĢim 

kütüphaneye gidiĢleri azaltmakta, kütüphanenin elektronik olarak sunduğu 

hizmetlerin sayıca artması ve çeĢitlenmesi söz konusu olmaktadır. 

Ġnternet kadar önemli bir baĢka bilgi ve iletiĢim teknolojisi mobil teknolojilerin 

akademik yaĢamda kullanımlarının yaygınlaĢması üniversite kütüphanelerinde mobil 

teknolojilere yönelik kütüphane hizmetlerini gündeme getirmiĢtir. A.B.D‟ nin en 
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baĢarılı ilk yirmi üniversitesinden 19‟unun mobil kütüphane hizmeti bulunmaktadır. 

Mobil hizmetler, Ģimdiye kadar temel hizmetlerini topluluk esaslı yürüten üniversite 

kütüphanelerinin bundan sonra hizmetlerini birey odaklı sunacaklarının en güzel 

örnekleridir.  

Bugüne değin büyük ölçüde binaya bağımlı yürütülen ödünç verme, danıĢma 

ve araĢtırma desteği gibi temel üniversite kütüphane hizmetleri hareket halindeki 

kullanıcı anlamına gelen mobil kullanıcıyla birlikte hareket kabiliyeti kazanmakta 

kütüphane her yerde olabilmektedir.  

ÇalıĢmanın hipotezi geleceğin üniversite kütüphanesinin mobilden eriĢilen bir 

kütüphane olacağı ve bu eğilimin Türkiye‟de de görüleceğidir. Bu görüĢü savunmak 

ve Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil kullanıcılara sunulan kütüphane 

hizmetlerini ortaya çıkarmak amacıyla 28 sorudan oluĢan elektronik bir anketten 

yararlanılmıĢtır. Anket örneklemi Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleridir. Bu 

nedenle anket her bölgeden rastgele seçilen 30 kurum yöneticisine e-posta ile 

gönderilmiĢ, ankete 27 kurum katılım göstermiĢ 26 kurumun yanıtları sisteme 

baĢarıyla iletilmiĢtir. 

Kurumlar dünyada mobil kullanıcılara hali hazırda sunulan tüm mobil 

hizmetler çerçevesinde değerlendirilmiĢtir. Bunlar; Mobil site(ayrı site veya 

uygulama Ģeklinde), mobil kütüphane kataloğu, Kısa Mesaj, Chat, IM araçlarıyla 

danıĢma hizmeti, ödünç verilen mobil cihazlar, AR ve QR Kod uygulamaları, mobil 

eriĢimli akademik veritabanları, kullanıcı hesabına eriĢim, dolap, oda rezervasyonu 

ve mobilden kütüphane borcu ödeme Ģeklindedir. ÇalıĢmada ayrıca konuya 

gösterilen önem ve hizmetlerin geleceğinin ortaya konması adına mobil hizmetlerin 

geçmiĢi, gelecek planları, mobil hizmetlerin tasarım ve sürdürülmesinden sorumlu 

ekiplerin varlığı ve niteliği, kütüphane çalıĢan sayısı, koleksiyon araĢtırılmıĢtır.  
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Sonuçlara geçmeden önce ankete katılan kurumları genel olarak tanımlayacak 

olursak; katılımcıların çoğunluğunu küçük ve büyük üniversiteler oluĢturmuĢtur. 

Kurumların tamamında önemli BĠT Altyapılardan olan kablosuz ağ altyapısı 

mevcuttur. Bu sayede  kullanıcılar bu ağ üzerinden kütüphane mobil hizmet ve 

akademik içeriklerine kampüs içinden Ģifresiz eriĢim sağlayabilmektedir. Bugün 

Taylor & Francis, ACS, Elsevier, Wiley, OUP, CUP, AIP gibi hatrı sayılır saygın 

pek çok akademik yayıncı veritabanı kullanım istatistiklerinde mobil 

kullanım(doküman indirme, tarama vb.) istatistiklerini yöneticilere sağlamaktadır. 

Bu da bize mobil teknoloji ve mobil kullanıcıların ticaret, bankacılık sektörlerinde 

olduğu gibi akademik dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

sayede akademik içerikler hiç olmadığı kadar çok hareket kabiliyeti ve eriĢim 

imkanına kavuĢmuĢlardır. Kütüphane bütçelerinin önemli bir kısmının elektronik 

kaynaklara ayrıldığı günümüzde kaynakların her yerden kolayca eriĢilebilir olması ve 

böylece kullanımlarının artması yöneticilerin en çok arzu ettiği bir geliĢmedir 

Kütüphanelerde kampüs içi kadar e-kaynak kullanımını arttıran bir baĢka kütüphane 

BĠT Altyapısı kütüphane otomasyon sisteminin uzaktan eriĢim imkanı sunmasıdır. 

Örneklemlerin tamamının kütüphane otomasyon altyapısı veritabanlarına uzaktan 

eriĢim imkanı sunmaktadır. 

21.yy üniversite kütüphanesi koleksiyonları sayıları on binleri, yüz binleri 

bulan e-dergi ve e-kitapları içermektedir. Bu devasa koleksiyonlar içerisinden 

gereksinim duyulan kaynaklara eriĢim ve kullanım iyi bir bilgi ve dijital okuryazarlık 

gerektirir. Yerli ve yabancı literatürde Google neslinin kütüphane sistem ve 

servislerini kullanmada sanıldığı kadar iyi olmadığını gösteren araĢtırmalar 

mevcuttur.(Rowlands vd. 2008;Smith vd. 2013;Tonta 2009) Dolayısıyla tüm 

koleksiyonları tek seferde tarayan keĢif araçları Ģeklinde adlandırılan araçların 
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kütüphanelerdeki varlığı Google neslinin tarama yeteneğini oldukça 

güçlendirmektedir. 

Türkiye‟ de ULAKBĠM, Ebsco EDS kütüphane keĢif aracı baĢta olmak üzere 

pek çok hatrı sayılır akademik içeriğin abonelik iĢlemlerini tüm üniversiteler adına 

yürüterek hem böylesine yararlı bir aracı hem de binlerce e-kaynağı üniversite 

kütüphanelerinin ücretsiz kullanımına açmıĢtır. Dolayısıyla ankete katılan 

kurumların tamamı bir toplu tarama servisine sahiptir. EDS tarama aracı 2014 yılında 

tüm üniversitelerin ücretsiz eriĢimine açılmıĢtır. Ayrıca kurumların belirli bir 

kısmının EDS den ayrı hali hazırda kullandığı baĢka bir web keĢif aracı vardır. 

Henüz yeni bir hizmet olduğundan örneklemlerden 3 kurum EDS öncesi bu tarz bir 

araca sahip olmadığını belirtmiĢtir. EDS öncesi 23 kurum hali hazırda bir web keĢif 

aracına sahip demektir. Bütçesi yetersiz olduğu için normal Ģartlarda böyle bir araca 

ve veritabanlarına abone olamayacak pek çok üniversite kütüphanesi bu sayede 

zengin bir e-kaynak koleksiyonuna sahip olurken, bu araçla kaynakların eriĢim ve 

kullanımlarıda artmaktadır. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ebsco firması 

EDS toplu tarama servisi baĢta olmak üzere eriĢime sunduğu pek çok akademik 

içeriği mobilden taranabilir teknolojilerle donatmıĢtır.  

Sonuç olarak özellikle bütçesi yetersiz üniversite kütüphaneleri ULAKBĠM‟in 

bu hizmeti sayesinde kendi koleksiyonlarına ilaveten zengin üstelik mobilden eriĢime 

uygun akademik içeriklere ücretsiz eriĢim sağlamıĢtır. Üniversite kütüphanelerinde 

araĢtırma desteğinin mobile sunulabilir olması mobil cihazların akademik yaĢamda 

kullanımlarını yaygınlaĢtırmaktadır.  

Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinin genellikle bütçe yetersizliği söz 

konusudur. Henüz belirlenmiĢ YÖK standartlarına uygunluk sağlanırsa kütüphaneler 

koleksiyon ve personel bakımından yeterlilik kazanacağından hizmetlerin kalitesi ve 
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çeĢidi artabilecektir. Öte yandan mobil kütüphane hizmetleri çoğunlukla ciddi 

bütçeler gerektirmeden planlanabilmektedir. Mobil hizmetlerin kalitesine en çok etki 

eden faktörler kütüphanenin personel ve koleksiyon öğeleridir. 

Kütüphanelerin hizmet değerlendirmesinde mobil kütüphane hizmetlerinin ilk 

sunulmaya baĢladığı tarihlere bakıldığında Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleri 

yurt dıĢındaki akranları gibi özellikle Iphone ve Ipad‟in piyasaya sunulduğu 2007, 

2010 yıllarından sonra mobil hizmetlere yönelmiĢlerdir. Üniversite kütüphaneleri 

mobil teknolojideki geliĢmeleri yurt dıĢı gibi yakından takip etmektedir. Dünyada 

üniversite kütüphanelerinde mobil cihazlara yaygınlıkla sunulan temel kütüphane 

hizmetlerinden biri kütüphane web sitelerinin mobile uyumlu web teknolojisine sahip 

olmasıdır. Ankete katılan kurumların neredeyse tamamının internet siteleri mobile 

uyumludur.Yani bu teknoloji bir mobil cihazdan tarandığı anlayan ve içeriği siteye 

bağlanan cihaz türüne göre sunan web teknolojisidir.  

Ankete ilave olarak araĢtırma esnasında Samsung marka android bir tabletten 

Türkiye‟deki tüm üniversite ve kütüphanelerinin web sitelerine bağlanılmıĢ hem 

üniversite hem de kütüphanelerinin web sitelerinin mobile uyumlu web(responsive 

design) teknolojisine sahip olduğu görülmüĢtür. Üniversitelerin büyük bir kısmı ayrı 

bir mobil site veya uygulama tasarımından ziyade mobile uyumlu internet sitesine 

sahiptir.Ankete katılım gösteren 26 kurumdan  16 üniversitenin mobil uygulama 

veya ayrı mobil site Ģeklinde bir mobil sitesi vardır. Katılımcıların çoğunluğu mobil 

siteye sahiptir anlamına gelmektedir.Ayrı mobil sitesi olanlar tabletten tarama 

esnasında mobili algılayıp mobil siteye yönlendirme yapmıĢtır. Benzer Ģekilde 

ankette kütüphanenin üniversite mobil sitesindeki varlığı araĢtırılmıĢ, katılımcı 

kurumların yarısının üniversite mobil sitesinde yer aldıkları tesbit edilmiĢtir. Öte 

yandan kütüphaneler android tabletten taranma esnasında bu sitelerde sadece duyuru, 
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iletiĢim çalıĢma saatleri veya mobile uyumlu internet sitelerine yönlendirme linkiyle 

yer almaktadırlar. Üniversite mobil sitesinde kütüphanenin yer alması önemlidir 

ancak yeterli değildir, içerik olarak duyurular Ģeklinde genel bilgilerin yanı sıra 

katalog tarama, kütüphaneciye danıĢın gibi asıl bilgi servislerinin olması gerekir. 

Üniversitelerin ayrı mobil siteden ziyade yoğunlukla mobile duyarlı tasarımı tercih 

etmeleri hem iyi hem de kötü olabilir. Mobil cihazların ekran boyutları 100 ile 600 

piksel arasında değiĢkenliğe sahiptir (Ryan 2011). Responsive tasarım her ne kadar 

cihaza uygun Ģekilde içeriği sunmaya çalıĢsa da içeriğin çok yoğun/dolu olduğu veya 

görüntüsü bol sitelerin küçük ekranlı cihazlarda sayfanın oldukça uzaması anlamında 

geldiği, yavaĢ indiği ve böylece sitelerin kullanıĢlı olmadığı bilinmektedir. Özetle 

mobile duyarlı web teknolojisine sahip olmanın iyiliği veya kötülüğü içeriğe 

bağlıdır.Türkiye‟deki üniversite ve kütüphanelerinin internet siteleri mobili algılayan 

web teknolojisine sahiptir.Üniversite ve kütüphane sitelerinin içerik doluluğu 

değiĢkendir. Bu nedenle mobile duyarlı tasarım hem iyi hem de kötü olabilir. 

 Mobil sitede sunulan hizmetlerin sayısı ve niteliği kullanıcı ve kütüphane 

yöneticisi baĢta olmak üzere hizmetlerden sorumlu ekibin konuya hakimiyeti, bakıĢ 

açısı ve „sayısıyla‟ ilgilidir. Mobil hizmetlerden sorumlu ekiplerdeki çalıĢan sayısını 

kurumların çalıĢan sayısı önemli biçimde etkiler. Bu nedenle anket sorularından 

birisi kütüphanede çalıĢan meslekten olan ve olmayan personel sayısını belirlemeye 

yöneliktir. ÇalıĢan sayısının hizmet verilen kullanıcı sayısına bağlı olarak artması 

veya azalması doğaldır. Soruya 26 kurum yanıt verdiği halde 13 kurum bu ayrımı 

yaparak personel sayısını belirtmiĢ, kalan 13 kurum ayrım yapmadan toplam 

personel sayısını vermiĢtir. ÇalıĢan sayısını ayrım yaparak belirten 13 kurumu 

personel yeterliliği bakımından değerlendirdiğimizde; kurumlarda kullanıcı sayısına 

göre çalıĢan meslekten personel sayısının yetersiz olduğu görülmüĢtür.Örneğin 
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ankette temsiliyeti yüksek kullanıcı sayısı 20 binin üzerinde olan kurumun 

profesyonel kütüphaneci sayısı YÖK‟ün tavsiye ettiği çalıĢan standardına göre 61 

olması gerekirken bu sayının ancak yarısına ulaĢılmıĢtır.Yine ankette temsiliyeti 

yüksek bir baĢka grup olan kullanıcı sayısı en fazla 5 bin olan kurumlarda da durum 

benzerdir. Standarda göre meslekten çalıĢan sayısı 23 olmalıyken kurumlarda bu 

değer 15‟ i geçmemektedir. Öte yandan kurumları sadece toplam çalıĢan sayısına 

göre değerlendirdiğimizde de kurumların çalıĢan sayısı yetersiz 

görünmektedir.ÇalıĢan sayısı yeterli ancak azınlıkta olan kurumların varlığı kadar 

yetersiz olan kurumların varlığı da söz konusudur. Mobil hizmetlerin tasarımında ve 

geliĢtirilmesinde meslekten çalıĢan sayısının yeterliliği önemli olduğundan Ģu an için 

bu durum mobil hizmetlere olumsuz etki edebilir. Ancak YÖK‟ün üniversite ve 

kütüphane yöneticileriyle belirlemiĢ olduğu henüz çok yeni olan ilgili standartların 

uygulanmasıyla bu sorun çözümlenecektir.  

Konu aynı zamanda yazılım konusuyla yakından ilgilidir ve uygulamaya göre 

bilgi iĢlem uzmanlarıyla birlikte çalıĢmayı gerektirebilir. Örneğin AR uygulamaları 

için sürekli ve iyi bir yazılımcı gerekir. Kütüphanelerde yaygın olarak AR 

uygulamalarından kütüphanede yer, yön bulmada veya belli bir rafa veya yayına 

eriĢimde, bina ve yüz tanımlamada yararlanılmakatdır Yazılım konusunda biraz bilgi 

sahibi kiĢilerin varlığı ile sayılan tüm mobil hizmetler ücretsiz sunulabilir.  

Konuya bir de Türkiye‟deki üniversite kütüphanelerinde mobil hizmetlerden 

sorumlu ekiplerin niteliği açısından bakıldığında soruyu yanıtlayan 24 kurumda 

hizmetlerden sorumlu ekip olarak kütüphane veya üniversite BĠM takımlarının 

çoğunlukta olduğu görülmüĢtür. 9 kurumda kütüphaneci ve üniversite BĠM, 7 

kurumda kütüphane BĠM, 4‟ünde üniversite BĠM takımı hizmetleri tasarlamaktadır. 

Kalan 4 kurumdan 2 „sinde kütüphaneci ve kütüphane BĠM‟in, 2‟sinde dıĢ 
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kaynakların mobil hizmetlerinden sorumlu ekipler oldukları görülmüĢtür. 

Hizmetlerden sorumlu ekip ister üniversite BĠM ister kütüphane BĠM olsun 

kütüphaneci ismi ekiplerde yazılı olarak görünmese de mobil servislerin seçiminde 

mutlaka yer almaktadır ve doğru olan yaklaĢım budur. Bu veri kurumlarla anket 

öncesi yapılan telefon görüĢmelerinden sağlanmıĢtır. Türkiye‟de mobil hizmetlerin 

tasarımında en çok kütüphaneci ve yazılımcı iĢbirliği görüldüğünden hizmetlerden 

sorumlu ekiplerin niteliği yabancı üniversite kütüphaneleriyle benzerlik göstermiĢtir. 

Ayrıca hali hazırda kütüphaneci ve üniversite BĠM takımı iĢbirliğiyle mobil site ve 

servislerinin tasarımını sürdüren hizmetlerini henüz duyurmamıĢ kurumların varlığı 

bu oranı yükseltecektir. 

Teknoloji akademik dünyanın tüm araçlarını bir yandan dijitalleĢtirirken bir 

yandan mükemmelleĢtirmektedir. DeğiĢen akademi ve kütüphane teknolojileri 

geleneksel kütüphaneci rollerinin teknolojiyle harmanlanmasını zorunlu kılmıĢtır. 

Bugünün kütüphanecileri teknolojinin geliĢim ve değiĢimine paralel kendilerini 

sürekli yenilemek zorunda olduklarından aynı zamanda birer yazılımcıdır.  

Yabancı üniversite kütüphanelerinde yaygın biçimde sunulan ve varlığı 

Türkiye‟de araĢtırılan bir baĢka mobil hizmet mobil web sitesinin varlığıdır. Mobil 

site, mobil hizmetler içerisinde kapsamı en geniĢ hizmetlerdendir. Çünkü içeriği kısa 

mesaj, chat veya IM servisleriyle kütüphaneciye eriĢim, mobilden dolap ve oda 

rezervasyonu, yayın uzatma, iade tarihi öğrenme, ayırtma koyma gibi iĢlevler için 

kütüphane hesabına eriĢim, mobil kütüphane kataloğu, mobil uyumlu veritabanları, 

kütüphane sosyal medya hesapları, çalıĢma saatleri, kütüphane internet sitesine link, 

çalıĢma saatleri, lokasyonlar, haberler vb önemli bilgi servislerinden oluĢur. Mobil 

site ayrı bir site veya bir uygulama Ģeklinde olabilir. Ankete katılan kurumların 

16‟sının ayrı bir mobil web site veya uygulama Ģeklinde mobil sitesi varken mobil 
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sitesi olmayan kurumlar da mevcuttur. Soruyu 26 kurum yanıtlamıĢdır 16 kurumun 

bir mobil sitesi varken 10 kurumun yoktur. Ayrıca anket öncesi kurumlar ile yapılan 

telefon görüĢmelerinde hali hazırda bir mobil sitesi olmayan 3 kurumun Ģu an 

tasarım aĢamasında oldukları bilgisi alınmıĢtır. Böylece mobil sitesi olan kurum 

sayısı 20‟ yi bulacaktır. Kurumların mobil sitelerinin yarısı(8 kurum) bir uygulama 

yarısı(8 kurum) ayrı mobil site Ģeklindedir. Sitenin tasarım Ģeklini belirleyen 

kullanıcının sahip olduğu mobil cihaz olması beklenir. Bugünün kullanıcıları 

yoğunlukla tablet ve akıllı telefon kullanıcısı olduklarından uygulama Ģeklindeki 

mobil sitenin ayrı mobil site kadar varlık göstermesi doğal bir sonuçtur. 

Aynı Ģekilde mobil site tasarımında, sitenin kurumların özgün tasarımı mı ya 

da kütüphane otomasyon programının bir uygulaması mı olduğu araĢtırılmıĢ soruyu 

yanıtlayan 16 kurumdan 8‟i kendi tasarımları olan uygulama Ģeklindeki siteyi 

kullanırken, diğer 8 kurumun otomasyon programının sağladığı mobil siteyi 

kullandıkları görülmüĢtür. Her iki tercih de önemlidir. Özellikle kurum özgün 

tasarımının, kütüphane otomasyon programının sağladığı site ile baĢa baĢ gitmesi altı 

çizilmesi gereken bir sonuçtur. Bu sonuç kütüphanenin konuya gösterdiği önemin 

büyüklüğüne iĢaret etmektedir. Kütüphane bütçesi bu noktada tek belirleyici değildir. 

Bütçesi yeterli bazı kurumlar vakıf veya devlet üniversitesi olsun otomasyon 

programının sağladığı mobil siteyi tercih etmiĢtir. Bazı kurumlar ise bütçesi yeterli 

olduğu halde kendi web sitelerini kendileri tasarlama yoluna gitmiĢtir. Ġster devlet 

ister vakıf üniversitesi olsun var olan hazır bir uygulamanın tercihi kurumların bu 

konuda risk almak istemediklerini ayrıca mükemmel bir hizmet sunmak 

istediklerinin bir göstergesi sayılabilir ki bu da olumlu bir yaklaĢımdır.Yine bazı 

kurumlar bütçesi yeterli olsun veya olmasın yeni teknolojiler konusunda bilgili 

personele sahipse kendi sitesini kendi tasarlama yoluna gitmiĢ de olabilir.  
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ÇalıĢma sahibine göre anketin en önemli sorularından biri olarak görülen 

kurumların herhangi bir mobil hizmeti olsun veya olmasın mobil hizmetleri 

gelecekte bir ihtiyaç veya zorunluluk olarak görüyor musunuz ? sorusuna cevap 

olarak 1 kurum hariç 26 kurum „Evet‟ yanıtını vererek mobil hizmetlere gösterilen 

önemin büyüklüğünü ortaya koymuĢlardır. Bu yanıt Türkiye‟ de üniversite 

kütüphanelerinde hali hazırda sunulan veya gelecekte sunulacak mobil kütüphane 

hizmetlerinin artacağının somut bir göstergesidir. 

Kurumların mobil site ve servislerdeki hedef kitlesi araĢtırılan bir diğer 

konudur. Dünyada mobil hizmetler yoğunlukla mobil cihaz kullanıcısı öğrenciler 

hedef alınarak tasarlanmaktadır. Türkiye yapılan bazı uluslararası istatistik 

çalıĢmalarında, mobil teknoloji, mobilden internet kullanımı açısından özellikle 

Avrupa veya OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır(Çakmak ve Yalçın 

2013; T.C Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - 

Taslak 2014). Anket sonuçlarına göre soruya yanıt veren 17 kurumdan 15‟i herhangi 

bir kullanıcı ayrımı yapmadan „tüm kullanıcılar‟ yanıtı ile mobil hizmetlerde öğrenci, 

akademisyen, çalıĢanı hedef aldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu yaklaĢımın doğal bir 

sonucu olarak mobil servislerin kullanımı artacaktır. Sadece 2 kurumda mobil 

hizmetlerin tasarımında dünyada olduğu gibi öğrenci hedef alınmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında analiz edilen bir diğer unsur kurumların kullanıcılarına 

sundukları mobil hizmetlerdir. Kurumlar en çok mobil uygulama hizmeti 

sunmaktadır. Uygulama bir mobil site veya QR kod, mobil katalog olabilir. Soruyu 

yanıtlayan 22 kurumun 12‟si kullanıcılarına en çok mobil uygulama 

sunmaktadır.Yine en çok sunulan diğer mobil hizmetler olarak 9 kurum mobil site, 8 

kurum QR kod uygulamasını belirtmiĢtir.6 kurum IM anlık mesaj ve mobil cihaz 

ödünç servisini yine yaygın verilen mobil hizmetler olarak belirtmiĢtir. Kurumlarda 
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en az sunulan mobil hizmetlere bakıldığında; 2 kurum ile SMS kısa mesaj, 1‟er 

kurum ile AR uygulamaları ve mobilden kütüphane borcu ödeme servisleri öne 

çıkmıĢtır. Çok önemli bir diğer sonuç ise 8 kurum „mobil teknoloji veya hizmet yok‟ 

seçeneğini iĢaretleyerek herhangi bir mobil servisi olmadığını belirtmiĢtir. Ankete 

göre kısa mesaj ile referans hizmeti ve AR uygulamalarının en az sunulan hizmetler 

olduğu görülmüĢtür. AR uygulamaları henüz Türk kütüphanecileri tarafından 

bilinmemektedir. Bu bilgiye anket öncesi kurumlarla yapılan telefon 

görüĢmelerinden ulaĢılmıĢtır. Uygulama geliĢtirmek emek,zaman ve yazılım bilgisi 

gerektirir. Kısa mesaj servisi ile referans hizmeti(uyarı ve referans) planlama isteyen 

bir uygulamadır. Kurumların önemli bir kısmı yani 7 kurumda IM hizmeti tesbit 

edilmiĢtir. Bazı IM servislerinin ücretsiz SMS gönderme yeteneği bulunmaktadır. 

AOL gibi. Konfigürasyon yapıldığında kullanıcıdan gelen SMS yanıtı IM servisine 

yönlendirilmekte ve yanıtlanmaktadır. Kısa mesajın, IM veya Chat ile uyumu ileri 

seviye olmasa bile yazılım bilgisi gerektirir. Kütüphanelerin AR uygulamaları gibi 

konudan haberdar olmaması veya personel yetersizliği bu hizmetin azlığının nedeni 

olabilir. 

Örneklemler mobil hizmetlere son derece önem vermektedirler mobil site ve 

servislerin tasarlanması öncesinde baĢka kurum uygulamaları araĢtırılmıĢtır ve halen 

mevcut site ve servisler yetersiz görülmektedir.24 kurumun yanıt verdiği soruya 18 

kurum Evet yanıtı vererek konu hakkında dünyadaki geliĢmeleri inceledikleri tesbit 

edilmiĢtir. Sadece 6 kurum Hayır yanıtı vermiĢtir. Bu sonuç kurumların sunduğu 

mobil hizmetlerin gelecekte daha da geliĢeceğini göstermektedir. 

Anketin bir baĢka kilit sorusu ise istatistiklere göre mobil sitede en çok 

kullanılan servisin hangisi olduğudur. Sonuç çalıĢmanın hipotezi olan geleceğin 

üniversite kütüphanesi modelinin mobilden eriĢilen bir kütüphane olduğu görüĢünü 
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desteklemiĢ ve üniversite kütüphanesinin varlık nedenine vurgu yapılmıĢtır.18 

kurumun yanıt verdiği soruda en çok kullanılan servis olarak „Katalog tarama(15), 

Kullanıcı hesabı(7), Mobile uyumlu veritabanları(5)‟ servisleri belirtilmiĢtir. Yabancı 

üniversitelerde gerçekleĢtirilen büyük çaplı araĢtırmalarda olduğu gibi Türkiye‟de de 

kurumlar kütüphanenin araĢtırma desteği sağlayan servislerini öne çıkarmıĢtır. Bu 

servislerin tamamı temel kütüphane servisleridir. Bu sayede geleceğin üniversite 

kütüphanesi modelinin mobilden eriĢilen bir kütüphane olacağı görüĢünü % 100 

desteklenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın hipotezini yanıtlarıyla destekleyecek bir diğer önemli soru mobil 

hizmetlerde kiĢiselleĢtirme uygulamalarının varlığıdır. Kurumların %25‟inde 

kiĢiselleĢtirme uygulaması mevcuttur. Mobil hizmetlerde kiĢiselleĢtirme bir anlamda 

kullanıĢılık demek olduğundan hizmetlerin olmazsa olmazlarındandır. Kullanıcının 

servislere kolaylıkla eriĢimi ve sağladığı fayda kullanıcı için son derece önemlidir. 

KiĢiselleĢtirme uygulamaları özellikle bu amaca hizmet eder. Örneğin mobil site 

içeriğinin kullanıcı tarafından tasarımın değiĢtirilebilmesi gibi. Ġnternet sayesinde  

eğitim asıl bireye odaklı hale geldiyse aynı yaklaĢım mobil hizmetlerde de olmaldır. 

Soruyu yanıtlayan 20 kurumdan sadece 5 tanesinde kiĢiselleĢtirme uygulaması var 

olduğundan kurumlar için henüz geliĢtirilen bir yaklaĢımdır. 

ÇalıĢmada varlığı araĢtırılan önemli bir baĢka mobil hizmet mobil cihaz ödünç 

servisidir. Ankette günümüz kullanıcısının en çok rağbet gösterdiği cihazlar olan 

tablet, dizüstü bilgisayar, ekitap okuyucuların varlığı üzerinden mobil cihaz 

servisinin varlığı ve ödünç verilen cihazlar tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 27 kurumdan 

6‟sının saatlik veya günlük olarak çeĢitli sürelerde en çok tablet ve dizüstü bilgisayar 

ödünç verdiği tesbit edilmiĢtir. Ayrıca cihazların ödünç verme süreleri kadar sayıları 

da önemlidir. Cihaz sayısı bilgisayarda olduğu gibi kullanıcı sayısıyla doğru orantılı 
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olarak artar veya azalır. Kurumlarda en az 5 en çok 55 mobil cihaz vardır. Kullanıcısı 

max. 5 bin olan kurumlarda ödünç verilen mobil cihaz sayısı en fazla 25‟dir. 

Kullanıcı sayısı 20 bin ve üzerindeki kurumlarda ödünç verilen mobil cihaz sayısı en 

fazla 55 olmuĢtur. Türkiye‟ de mobil cihaz ödünç servisi yurt dıĢı gibi henüz yeni 

geliĢen bir mobil hizmettir. 

Mobil cihaz ödünç verme servisinin belki de en can alıcı konusu hizmet 

esnasında karĢılaĢılan sorunlardır. Bu yanıtlar hizmeti gelecekte vermeyi düĢünen 

kurumlara ıĢık tutacaktır. Buna göre hizmeti sunan 6 kurumun 6‟ sı da en çok arıza 

ve bakım sorunlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Güncelleme sorunu 2 kurum tarafından 

sorun olarak belirtilmiĢtir. Bu noktada bakım ve güncelleme iĢlemleri için yeterli IT 

personelinin olması Ģarttır. Çalınma, kaybolma karĢılaĢılmayan bir sorun olarak 

iletilmiĢtir. Mobil cihaz ödünç servisi yurt dıĢında da henüz yeni bir hizmettir. 

Yükümlülükleri bir kitabı ödünç almaktan çok çok farklı olduğundan yerli yabancı 

tüm üniversiteler bu konuda sağlam adımlar atarak ilerlemek istemektedir. 

Dolayısıyla hizmetin geliĢimi yavaĢ olmaktadır. Ayrıca mobil cihaz pazarının 

ucuzlaması da bu hizmetin yayılmasını olumlu etkilemektedir. 

Ankette ayrıca hangi siteniz daha popüler sorusunun yanıtına Ģu an için yurt 

dıĢında olduğu gibi tüm kurumlar internet sitelerini daha popüler olarak 

belirtmiĢlerdir. Teknolojinin sürekli ve hızlı geliĢimi mobil cihaz ve içeriklerde 

standartlaĢmayı sağlayacağından bu durum yakın gelecekte tersine dönebilir. 

Mobil hizmetlerin belki de en önemlisi mobil site ve servisleri konusunda yine 

anketin vurgu yapmak istediği önemli konulardan birisi de kullanıĢlılık konusudur. 

Kurumların çoğunluğu(21) soruyu yanıtlamıĢtır ve konudan haberdar olmaları son 

derece önemlidir. Konu hakkındaki bilince rağmen kullanıĢılık testine sahip mobil 

site sayısı ortalamanın altında kalmıĢtır. Kurumların %67‟sinin(14) böyle bir 
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çalıĢması olmamıĢtur. Bu sonuca etki eden bir diğer sebep ücretli bir sistemi kullanan 

kurumların sisteme duyulan güven nedeniyle böyle bir test yapmamıĢ olmalarıdır. 

Özellikle en kapsamlı mobil hizmet olan mobil sitenin kullanıĢlılığı konusunda yurt 

dıĢındaki akranlarının Türkiye‟deki kütüphaneler gibi henüz geliĢim aĢamasında 

olduklarını belirten araĢtırmalar vardır.(Tiffini Travis 2011) 

Sonuç olarak Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleri mevcut mobil 

kullanıcılarına dünyadaki yabancı akranları gibi temel mobil hizmetler olan mobil 

site, mobil katalog, mobil uygulama, mobile uyumlu veritabanı hizmeti, IM veya 

Chat araçlarıyla referans hizmeti sunmaktadır. Mobil cihaz ödünç servisi, kısa mesaj 

ile referans ve AR uygulamaları yabancı akranlarıyla karĢılaĢtırıldığında henüz 

geliĢim aĢamasındadır. Ancak bu durum olumsuz algılanmamalıdır, kurumlar 

yetkinliklerinin farkındadırlar daha iyisi için çalıĢmalarını halen 

sürdürmektedirler.Kütüphanecilerin kendilerini yazılım veya geliĢen teknolojiler 

konusunda geliĢtirmeleri bu hizmetlerin yakında Türkiye‟ de daha da yaygınlaĢması 

anlamına gelmektedir.  

Bu hizmetlere bakıldığında bilgiyi üreten dağıtan, bilgi iĢçilerini yetiĢtiren, 

piyasayı ve sanayiyi besleyen veya dönüĢtüren üniversitelerin ve kütüphanelerinin 

kullanıcılarının değiĢen beklentileri yönünde dönüĢüm göstererek teknoloji tabanlı 

olması artık kaçınılmazdır. Bu amaçla Bilgi ve iletiĢim teknolojileri içerisinde öne 

çıkan mobil teknolojilerden ve ağlardan yararlanılması hem yüksek öğretim hem de 

toplum için önemli faydalar sağlamaktadır(Castells 2005). Mobil öğrenme ve mobil 

teknolojiler sayesinde üniversite ve hizmetleri her an her yerden eriĢilebilir bir 

konuma gelmektedir. Üniversitenin kalbi sayılan kütüphanelerinin de yapılarını bu 

teknolojilere adapte etmeleri son derece önemlidir. Kütüphane hizmetlerinin 

sunumunda mobil teknolojilerden yararlanılması dünyada giderek artıĢ 
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göstermektedir. Mobil teknolojilerin ve mobilden internet kullanımının sürekli bir 

artıĢ gösterdiği ekonomisinin bilgiye dayandığı böylesi bir düzende geleceğin 

üniversite kütüphanesi modelinin mobilden eriĢilen bir kütüphane olacağı savını 

savunmak haklı bir yaklaĢımdır. 

Öte yandan gün geçtikçe daha da geliĢen mobil teknolojiler ve büyüyen 

akademik mobil içeriğe rağmen kullanıcının karĢı karĢıya kaldığı çözüm bekleyen 

bazı sorunlar bulunmaktadır.  

Türkiye açısından bakıldığında; genelde BĠT cihazları veya özelde mobil 

cihazlar çoğunlukla ithal edildiğinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle iki kat 

pahalıya satılmakta ve küresel ölçekte Türkiye‟yi cihaz alımı bakımından gerilere 

itmektedir. Öte yandan 13 milyon sabit telefon abonesi sayısı yıldan yıla düĢüĢ 

göstermekte mobil telefon abone sayısı ise sürekli bir artıĢ göstermektedir.2013 yılı 

BTK verilerine göre Türkiye‟de yaklaĢık 70 milyon mobil abone vardır. Bölgelere 

göre geniĢbant teknolojilerinin hızı, kalitesi, yaygınlığı ve çeĢitliliği sektör 

üzerindeki önemli orandaki vergi yükü ve bölgelerde tam anlamıyla bir rekabet 

ortamının yakalanamamıĢ olmasından dolayı farklılık göstermektedir. Bu 

teknolojilere eriĢim maliyeti Avrupa veya OECD ülkelerine göre biraz yüksek 

olduğu halde aynı zamanda yıldan yıla bir düĢüĢ göstermektedir. Mobil abone 

sayısındaki artıĢ mobilden internet eriĢimini gündeme getirmiĢtir 2012 verilerine 

göre halkın mobil cihaz sahipliği en çok akıllı telefon, masaüstü ve dizüstü bilgisayar 

Ģeklinde olduğu tesbit edilmiĢtir. Çok önemli bir veri “bir ay içinde internette 

geçirilen süre Türkiye'de ortalama 31 saat iken Avrupa'da 26,9 saattir (T.C Kalkınma 

Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - Taslak 2014: 51). 

Yatırımcılar Türkiye‟deki potansiyelin farkındadırlar bu nedenle özellikle geniĢbant 

internet bağlantısı konusunda önemli yatırımlar yapılmaktadır 
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Konuya cihazlar açısından bakıldığında örneğin kullanıcısı en yaygın akıllı 

telefonlar sınırlı bellek kapasiteleri, küçük ekrandan akademik içeriği okuma 

güçlüğü, tam metin içeriği yavaĢ indirme, sahip olunan cihaz çeĢitliliği, not alma 

güçlüğü, birbirinden farklı çok sayıda mobil tarayıcının varlığı ilk akla gelen cihaz 

sınırlılıklarıdır. Hafıza sorunlarına bulut bilĢim bir çözümdür. Üniversite 

kütüphaneleri akademik içerik ve servislerini buluta taĢırlarsa ki bu onlar için de 

faydalı bir yöntemdir mobil cihaz kullanıcıları bundan önemli faydalar sağlayabilir.  

Konuya akademik içerikler açısından bakıldığında metin, video, ses 

bilgilerinden oluĢan akademik içeriklerin çok çeĢitli formatlarda olması mobil 

kullanıcı için aynı zamanda bir güçlüktür. Ġçerik metinse bugün tam metin elektronik 

içeriklerin çoğu PDF formatında kullanıma sunulmaktadır. PDF formatı orijinal 

içeriği en iyi sunan format biçimidir. Ancak küçük ekranlar için PDF kullanıĢlı 

olmamaktadır. Yayıncılar da bu sorunların farkına varmıĢlar ve EPUB veya PDF/A 

gibi farklı formatlarda içerik sunmaya baĢlamıĢlardır. Fakat akademik içeriğin bugün 

büyük çoğunluğu halen PDF formatindadır. Sorunun çözümü için bugün büyük ve 

devasa içeriklere sahip akademik yayıncılar ve sağlayıcılar örneğin ProQuest ebrary5, 

Safari için Bluefire reader gibi çeĢitli uygulamalar sunmaktadır. Uygulama 

sunmayan yayıncı ve sağlayıcılar ise mobil site veya mobile duyarlı tasarıma sahip 

web teknolojilerini kullanarak bu sorunlar aĢılmakatdır. Bu noktada kütüphanecilerin 

kullanıcılar için hazırlayacağı mobilden ekitaplara eriĢim rehberleri son derece 

yararlıdır.  

Aslında buraya kadar anlatılan mobil cihaz ve içerikle ilgili güçlükler önemli 

birer sorun değil ancak kullanıcının bu konularda bilgi sahibi olmasını 

gerektirmektedir. Bu noktada kütüphanecilerin eğitmen rolleri ve hazırlaycaklar 

                                                 
5
 150 bine yakın ekitabı barındıran ekitap veritabanı 
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eğitim rehberleri çok önemlidir,  kullanıcı için hangi içerik hangi cihazda 

kullanılabilir, hata mesajları durumunda sorun nasıl çözümlenir bunu net bir biçimde 

yüz yüze veya sanal kullanıcı eğitim programları, vb. içerikler ile kullanıcıya 

aktarılmalıdır (Canuel,Crichton ve Savova 2012). 

Mobil kullanıcılar yapmak istediklerini sahip olunan cihaz türüyle 

sınırlandırmamakta cihazlarını her alanda kullanmaya çalıĢmaktadırlar. Geleceğin 

teknolojisi tek bir Ģeyle her Ģeyi yapabilme anlayıĢı üzerine geliĢmektedir. Bugünün 

üniversite kütüphanesi ayrı mobil web veya mobile duyarlı internet sitesinde 

kullanıcısına çalıĢma saatleri, yer, telefon bilgisinden ziyade katalog tarama, 

veritabanlarına eriĢim, danıĢma kütüphanecisine eriĢim, elektronik ders kitaplarına 

eriĢim vb. gibi akademik araĢtırma araçlarını öncelikle sunmaktadır. Yapılan geniĢ 

çaplı pek çok araĢtırmada özellikle bu servisler en çok tercih edilen servisler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır(Kim 2013a). Türkiye‟deki üniversite kütüphaneleri mobil 

hizmetlerinde aynı yaklaĢımla mobil araĢtırma araçlarına ve hizmetlerine öncelik 

vermektedir. Öte yandan geleceğin üniversite kütüphanesinde araĢtırma faaliyetleri 

yoğunlukla mobil/dijital kütüphane üzerinden sağlansa da tuğla ve harçtan oluĢan 

kütüphane algısı zihinlerde bir süre daha varlığını sürdürecek gibidir. Çünkü 

üniversite kütüphanesinin akademisyenler kadar önemli diğer kullanıcı kitlesini 

oluĢturan öğrenciler binayı araĢtırma faaliyetinden ziyade sosyalleĢme, toplanma, 

buluĢma alanı olarak kullanmaktadır (Latimer 2011). ÇalıĢmanın en baĢında da 

belirtildiği gibi üniversite kütüphanesinin varlık nedenleri; araĢtırma desteği, bilginin 

paylaĢımı, korunması ve aktarımnı sağlamaktır. Anket sonuçlarına göre mobil 

kullanıcılar yeterli bir mobil kütüphane servisi sunulduğu taktirde kütüphane 

araĢtırma araçlarına(katalog ve veritabanlarında tarama) mobil cihazlarından eriĢme 

eğilimindedirler. AraĢtırma faaliyetleri mobil hizmetler ile üniversite kütüphanesinin 
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sanal mekanında gerçekleĢmekte kullanıcılar giderek binayı sosyalleĢmek, buluĢmak 

amacıyla kullanma eğilimi göstermektedir. 

Ġçerikler elektroniğe döndüğünden beri üniversite kütüphaneleri pek çok bilgi 

hizmetini internet veya mobil web sitelerinden vermektedir.Ġnternet veri trafiği 

içerisinde mobil internetin payı giderek artmaktadır. “2010-2013 döneminde sabit 

geniĢbant abone sayısı dünya genelinde yıllık ortalama yüzde 10 artarken mobil 

geniĢbant abone sayısı yıllık ortalama yüzde 40 artıĢ göstermiĢtir.”(T.C Kalkınma 

Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - Taslak 2014). Daha 

önce de vurgulandığı gibi ağa dayalı küreselleĢme hizmetlerde bireyselleĢmeyi 

beraberinde getirdiğinden üniversite kütüphaneleri için Ģimdiye değin geçerli olan 

“Ġçerik Kraldır” sloganı, yerini “MüĢteri Deneyimi Kraldır” sloganına 

bırakmaktadır.Temel kütüphane hizmetlerinin mobil teknolojilere uygulanması bu 

sloganı en iyi yansıtan uygulamalardır. Bu nedenle geleceğin üniversite kütüphanesi 

mobil olabilir (Li 2013;Tonta 2009). 

5.1 Çalışmanın Kısıtları 

ÇalıĢmada dünyada sunulmakta olan mobil kütüphane hizmetlerinin tümünün 

Türkiye‟deki varlığı ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Öte yandan hizmetlerin 

içeriğinden sorumlu yoğunlukla kütüphaneci ve yöneticilerdir. Bu nedenle 

kurumların meslekten çalıĢan personel sayısı önemlidir. Meslekten personel sayısını 

talep eden soruyu kurumların önemli bir kesimi(14 kurum) toplam personel sayısını 

vererek yanıtladıklarından kurumların meslekten çalıĢan sayısı ve hizmetlerine etkisi 

gereğince değerlendirilememiĢtir. 
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Anket esnasında mobil site ve hizmet olmadığını belirten ancak çalıĢma 

esnasında hizmet ve servislerinin kurulum aĢamasında olan kurumların varlığı 

yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. ÇalıĢmanın ileride tekrarlanması faydalı olabilir. 

Anket sonuçlarının yeterliliği yanıtlayan yöneticilerin mobil teknolojiler 

konusundaki yetkinliğiyle ilintilidir. KiĢilerin konuyla ilgili yetkinliği önceden  

bilinemediğinden yanıtlarda kiĢilerin konu hakkındaki bilgi ve tecrübesine bağlı 

kalınmıĢtır. 
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Ek A Anket Soruları 

GĠRĠġ ve AMAÇ: Bu elektronik anket6, dünyada üniversite kütüphanelerinde Ģu an 

yaygın bir eğilim olarak verilen mobil hizmetlerin, Türkiye‟deki üniversite 

kütüphanelerinde varlığının araĢtırılması ve hali hazırda mobil kullanıcıya sunulan 

mobil hizmetlerini tesbit etmek amacıyla düzenlenmiĢtir. 28 sorudan oluĢan anket 

yoğunlukla tek seçimli ve çoktan seçmeli sorulardan oluĢmaktadır. Verilerin eksiksiz 

doldurulması araĢtırmanın yeterliliği için önemlidir. Vereceğiniz bilgiler için 

Ģimdiden çok teĢekkür ederim. 

 
1-Kütüphane otomasyon sistemine kayıtlı kullanıcı sayınız nedir? 
Yalnızca materyal ödünç verdiğiniz ve kütüphane otomasyon sisteminizdeki üye sayınız.  
 

a) 1-999 

b) 1000-4999 
c) 5000-9999 
d) 10.000-20.000 

e)  20.000+ 
 

 
2-Kütüphanenizdeki kullanıcı bilgisayarları sayısı 
 

 
3-Kütüphane içinde kablosuz ağ eriĢimi var mı? 

a) Evet 

b)  Hayır 
  

4-Kütüphane kaynaklarını (Basılı+elektronik) tek noktadan tarama imkanı sunan 
herhangi bir Toplu tarama servisine abone misiniz? 
Katalog, veritabanları, e-dergiler, ekitaplar vb. 

a) Evet 
b) Hayır 

 
5- Meslekten olan ve olmayan personel sayınızı tanımlar mısınız? 
 

  
6-Kütüphanenin üye olduğu veritabanları ve diğer e-kaynaklara uzaktan (kampüs 

dıĢı) eriĢim var mı? 
a) Evet 
b) Hayır 

  

                                                 
6
 http://veti.itu.edu.tr/anket adresi  

http://veti.itu.edu.tr/anket
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7-Ġnternet siteniz responsive design (mobile duyarlı) özelliğinde mi ? 

a) Evet 
b)  Hayır 

c)  Bir fikrim yok 
 

8-Üniversitenin mobil web sitesi bulunuyorsa kütüphane burada görünür bir biçimde 

yer alıyor mu? 
a) Evet 

b) Hayır 
c)  Üniversitemizin mobil webi bulunmuyor 
d)  Bir fikrim yok 

 
9-Üniversite kütüphaneleri için mobil web sitelerini ve mobil teknolojiye yönelik 

hizmetleri bir ihtiyaç veya zorunluluk olarak görüyor musunuz? 
a) Evet 
b) Hayır 

 
10-Kütüphanenizin mobil kullanıcılara yönelik bir mobil web sitesi var mı? 

Cevabınız Hayır ise 15. soruya geçiniz! 
a) Evet 
b)  Hayır 

 
11-Mobil site ve servislerin oluĢturulması fikri ne zaman doğdu? 

a) 2000 yılından sonra 
b) 2007 yılından sonra 
c) 2010 yılından sonra 

d)  Mobil site ve servisimiz yok 
 

12-Mobil web siteniz ayrı bir site mi yoksa bir mobil uygulama mı? 
a) Ayrı mobil site 
b)  Mobil uygulama 

 
13-Sahip olduğunuz "mobil web sitenizi" veya "mobil uygulamanızı" aĢağıda 

belirtiniz? 
a) Kurumun özgün tasarımı 
b) Otomasyon sisteminin sağladığı bir uygulama 

 
14-Mobil hizmet veya sitenizin tasarımında hedef kitleniz kimlerdi? 

a) Öğrenci 
b) Öğretim elemanı 
c) Ġdari personel 

d) Hepsi 
 

  
15- Mobil site/hizmetlerden sorumlu ekibi tanımlar mısınız? 
BĠM: Bilgi ĠĢlem Merkezi 

 
a) Kütüphane BĠM Takımı 

b) Kütüphaneci ve Üniversite BĠM 
c) Kütüphaneci ve Kütüpahane BĠM 
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d) Üniversite BĠM Takımı 

e) DıĢ Kaynak Kullanımı 
 

 16-Mobil cihazlara yönelik aĢağıda belirtilen hizmetleri kullanıcınıza sunuyor 
musunuz? 
 

a) SMS Referans Hizmeti 
b) QR kod uygulamaları 

c) IM(Anlık ileti) veya Chat ile danıĢma hizmeti 
d) Mobil cihaz ödünç servisi 
e) Mobil web site 

f) Mobil uygulama 
g) ArttırılmıĢ Gerçeklik(AR) Uygulamaları 

h) Online Kütüphane Borcu Ödeme 
i) ÇalıĢma odası, dolap rezervasyon 
j) Hepsi 

k) Mobil teknolojileri içeren bir hizmetimiz bulunmuyor. 
  

17-Mobil site ve mobil hizmet tasarımında baĢka kurumların mobil site ve 
hizmetlerini araĢtırdınız mı? 

a) Evet 

b) Hayır 
  

18-Mobil siteniz sizce yeterli mi ? 
a) Evet 
b) Hayır 

  
19-Mobil sitenize kullanıĢlılık testi yaptınız mı? 

a) Evet 
b) Hayır 

  

20-Mobil site kullanım istatistiklerinize göre sitede en çok ziyaret edilen bölüm ya da 
bölümler hangileridir (dilediğiniz seçenekleri seçiniz)? 

a) Katalog tarama, Toplu Tarama servisi 
b) Kullanıcı Hesabı 
c) Veritabanları 

d) ÇalıĢma Saatleri 
e) Masaüstü versiyon 

f) Duyurular 
g) Facebook, Twitter vb. sosyal medya 

 

  
21-Kullanım istatistiklerine göre internet siteniz mi mobil siteniz mi daha popüler? 

a) Ġnternet sitesi 
b) Mobil site 

  

22-Mobil hizmetlerde kiĢiselleĢtirme uygulamalarınız var mı? 
Örneğin mobil sitede sunulan içeriğin kullanıcı tarafından düzeninin değiĢtirilmesi, kiox üzerinden 

mobil cihaz ödünç alma vb. 

a) Evet 
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b) Hayır 

 
23-Mobil cihaz ödünç veriyorsanız tanımlar mısınız? 
Phablet: telefon+tablet niteliği taĢıyan cihazlar 

a) E-Kitap Okuyucu 
b) Tablet, Phablet (Android, I-Pad vb.) 

c) Dizüstü bilgisayar (laptop, notebook vb.) 
d) PDA 

 
24-E-Kitap Okuyucu,Tablet, Laptop, netbook ödünç veriyorsanız ödünç verme 
süreleri nelerdir? 

a) 1 - 3 saat arası 
b) 1 günlük 

c) 1-3 günlük 
d) Diğer 

 

25- Ödünç verilen mobil cihazların sayısı 
Tablet, Laptop, USB, ġarj cihazı, Netbook, EBook Reader vb. 

  
 
26-Mobil cihaz ödünç verme hizmetinde karĢılaĢtığınız sorunlar nedir (dilediğiniz 

seçenekleri iĢaretleyebilirsiniz)? 
a) AĢırı yıpranma, arıza ve bakım masrafları 

b) Hırsızlık, kaybolma 
c) Zaman alıcı güncelleme iĢlemleri 
d) Tümü 

 
27-SMS referans hizmetiniz var mı? 

a) Evet 
b) Hayır 

 

28-Kütüphane otomasyon sisteminizin bir mobil uygulaması bulunuyorsa 
kullanıcınıza sunuyor musunuz? 

a)Evet 
b)Hayır 

 

TeĢekkürlerimle,  
Gülçin Kubat 


