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Öz

Bilgi ça¤›n›n getirdi¤i teknolojik geliflmelere paralel olarak
kütüphanecilik uygulamalar›nda yeni geliflmeler
yaflanmaktad›r. Tarihsel süreç içerisinde a¤›rl›kl› olarak
yaz›l› ve/veya bas›l› derme ile faaliyet gösteren kütüphaneler,
bilgi teknolojilerinin yayg›nlaflmas›yla birlikte dijital
kaynaklar› da içeren bir hizmet anlay›fl›na do¤ru evirilmifltir.
Son y›llarda dermesi sadece dijital kaynaklardan oluflan,
buna karfl›n geleneksel kütüphanelerin di¤er tüm özelliklerine
de sahip olan kitaps›z kütüphaneler ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r. Di¤er bir ifade ile geleneksel ve dijital materyalin
her ikisini ayn› anda hizmete sunma yaklafl›m›n›n bir ad›m
ötesine geçilmifl, dermesinde bas›l›/fiziksel kaynak
bulunmayan kütüphaneler oluflmaya bafllanm›flt›r. Kitaps›z
kütüphanelerin dijital kütüphane, sanal kütüphane, karma
kütüphane veya biliflim teknolojilerinden üst düzeyde
yararlanan geleneksel kütüphanelere benzer pek çok ortak
özelli¤inin bulunmas›, bu türün tan›mlanmas›n› ve
adland›r›lmas›n› güçlefltirmektedir. Literatürde ço¤unlukla
‘kitaps›z kütüphane’ fleklinde ifade edilen bu tür
kütüphanelerin Türkiye’de ilk örne¤i Esenler Belediyesi
taraf›ndan kurulmufl olan Adnan Büyükdeniz Dijital
Kütüphanesi’dir.

Bu çal›flmada kitaps›z kütüphanelerin tan›m›, özellikleri,
hizmet çeflitlili¤i ve uygulamalar› üzerinde durulmaktad›r.
Dijital ve karma kütüphaneler aras›ndaki benzerlikler ve
farkl›l›klar dikkate al›narak, kitaps›z kütüphane olgusu
irdelenmektedir. Dünyada kitaps›z kütüphane örneklerine
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Girifl

Yay›nc›l›k ve kütüphanecilik alanlar›nda sunulmakta olan
al›fl›lagelmifl ifl yapma biçimlerinde yaflanan de¤iflim, kullan›c›
davran›fllar›n›n de¤iflmesine yol açm›flt›r. Araflt›rma süreci
içinde yer alan pek çok al›flkanl›k de¤iflim geçirmifltir.
De¤erlendirme, tarama, edinme, düzenleme, muhafaza,
analizleme, özetleme, raporlama, yay›nlama, paylafl›m, denetim
ve daha pek çok ifl süreci önemli oranda de¤iflmifltir. Örne¤in
yaklafl›k yirmi y›l önce bir araflt›rmac›n›n konusuyla ilgili
alan yaz›n deneyimi olanaklar ölçüsünde daha k›s›tl› idi.
Araflt›rmac›lar ço¤u zaman alan yaz›n taramas› yapabilmek
için bilgi merkezlerini birçok kere ziyaret etmek durumunda
kal›rlard›. Ço¤u zaman tarama sonuçlar› araflt›rmac›lara
sunulan imkânlar ölçüsünde k›s›tl› idi ve sonuçlar üzerinde
ayr›nt›l› inceleme yapabilmek mümkün de¤ildi. Örne¤in
Türkiye’de 90’l› y›llarda araflt›rmac›lar›n söz konusu ilk iki
ad›m› tamamlayabilmek için ço¤u zaman Ankara ve
‹stanbul’daki kütüphane ve arflivleri ziyaret etmeleri genellikle
zorunluydu. Arflivler söz konusu oldu¤unda konuya uygun
kaynak saptama ve tarama ifllemleri aylarca sürebilmekteydi.
Günümüzde ise bilgi merkezlerinin neredeyse tamam›nda
bibliyografik denetim sorun olmaktan ç›km›fl ve bahsedilen
sorunlar ortadan kalkm›flt›r.
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yer verilmekte ve Türkiye’de Esenler Belediyesi Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi tan›t›lmaktad›r.

Çal›flman›n amac› kitaps›z kütüphane olgusu hakk›nda
durum saptamas› yapmak, kitaps›z kütüphane
kullan›c›lar›n›n ve üniversite ö¤rencilerinin kitaps›z
kütüphane ve dijital dermeye karfl› fark›ndal›klar›n› tespit
etmektir. Bu amaçla çal›flmada kütüphane duyarl›l›¤› görece
yüksek olan üniversite ö¤rencilerinin kitaps›z kütüphane
olgusu ve dijital dermeye karfl› fark›ndal›klar› ölçülmüfltür.
Elde edilen bulgular, belediyelerin kitaps›z kütüphane
hizmetlerini oluflturmakla ve/veya gelifltirmekle topluma daha
yararl› bilgi hizmetleri sunulup sunulmayaca¤›n› saptama
konusunda katk›lar sa¤layacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Çeflitleri, Dijital Kütüphane,
Kitaps›z Kütüphane, Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi, BiblioTech
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Geçmifl dönemlerde araflt›rmac›lar k›s›tl› olanaklarla
gerçeklefltirdikleri ziyaretler s›ras›nda bilgi merkezlerinden
kaynaklar›n genellikle fotokopilerini edinebilmekteydiler.
Bibliyografik künyesi al›nmadan ya da eksik al›narak kullan›lan
kaynaklar, haz›rlanan yay›nlar için büyük bir sorun
oluflturmaktayd›. Bu sorunlar etik d›fl› uygulamalar›n do¤mas›na
da neden olabilmekteydi. Bilgi merkezlerinin son y›llarda
s›rayla kurumsal, bölgesel ve ulusal boyutta bibliyografik
denetim çal›flmalar›n› tamamlamalar› mevcut baz› sorunlar›n
ortadan kalkmas›n› sa¤lam›flt›r.  Paylafl›labilir format içinde
akademi dünyas›n›n kullan›m›na sunulan bibliyografik
künyeler, araflt›rmac›lar›n yaflamakta oldu¤u söz konusu
sorunlar› ortadan kald›rm›flt›r. Bilgi merkezlerinde dijitalleflme
çabalar›n›n bir sonucu olarak söz konusu künyelerin farkl›
stillere dönüflebilen veri modelleri fleklinde paylafl›lmaya
bafllamas›yla birlikte araflt›rmac›lar›n sorunlar› daha da
azalm›flt›r. Zira araflt›rmac›lar ço¤unlukla bilgi merkezlerinin
hizmete sundu¤u veritabanlar›ndan edindikleri künyeleri
EndNote, Zotero ve Mendeley gibi bibliyografik veri yönetimi
yaz›l›mlar›na indirebilmekte ve yönetebilmektedirler.

Bilgi merkezlerinde gözlemlenen de¤iflim zaman içinde
kullan›c›lar›n ve kütüphane yöneticilerinin beceri ve
davran›fllar›na yans›m›flt›r. Günümüz kütüphane kullan›c›lar›
kütüphanelerden dijital ifl süreçleri ile ilgili daha fazla ve
yo¤un hizmet talep etmektedir. Benzer flekilde kütüphane
yöneticileri de dijitalleflme ve ifl süreçlerinin elektronik
sistemlere entegrasyonu konular›nda daha istekli ve
kararl›d›rlar. Son y›llarda kullan›c› davran›fllar› üzerinde
yap›lan gözlemler, özellikle yeni neslin daha fazla elektronik
kaynaktan yararlanma e¤ilimi içinde oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Kullan›c›n›n tercihine yan›t verme çabas›n›n
sonucu olarak, kütüphane kurumunu yap›sal olarak de¤ifltiren
‘kitaps›z kütüphane’ modeli oluflturulmufltur. Geleneksel
kütüphanelerin en temel unsuru olarak bilinen bas›l›/fiziksel
yay›n hizmetlerinden vazgeçilmesi bu modelin en önemli
özelli¤i olarak dikkat çekmektedir.

Kitaps›z Kütüphane

Dermesinde geleneksel, fiziksel ve/veya bas›l› yay›n
bulunmayan, kullan›c›lar›n bilgi gereksiniminin yaln›zca dijital
materyal ile karfl›land›¤› türe kitaps›z kütüphane denilmektedir.
Bu yönüyle dijital kütüphane olgusu ile benzerliklerinin
oldu¤u düflünülse de, kitaps›z kütüphaneler geleneksel
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kütüphanelerde görülen mekân, personel, mali olanaklar
gibi temel iflletmecilik unsurlar›na sahip olarak kurulmaktad›rlar.
Dolay›s›yla kitaps›z kütüphane, bir melez kütüphane olarak
düflünülemeyece¤i gibi, sanal ya da dijital kütüphaneden
ayr›lan özellikleri de bulunmaktad›r. Geleneksel kütüphanelerin
pek çok özelli¤ine sahip olup, geleneksel, fiziksel ve/veya
bas›l› materyali bar›nd›rmayan; yaln›zca dijital materyal ile
hizmet verilmek üzere tasarlanan kütüphane türüdür.

“Kitaps›z kütüphane” kavram›, kütüphane ve kitap aras›ndaki
anlam ba¤›n›n kopart›lmas› ve kütüphanelerde kitab›n
bulunmad›¤› bir ortam tasvir etmesi nedeniyle isabetli bir
ifade de¤ildir. Zira kitap dijital materyal içerisinde kullan›m›
devam eden bir türdür ve sadece kavram olarak e-kitap
fleklinde bir dönüflüm yaflam›flt›r. E-kitap kavram› içinde
bulundu¤umuz dönemde kullan›lan ve büyük olas›l›kla
gelecekte kullan›lmayacak olan bir kavramd›r. Asl›nda
günümüz insan›n tercih etti¤i kavramlar aras›nda tutars›zl›klar
da görülebilmektedir. Örne¤in kitab›n elektronik sürümüne
‘e-kitap’ yak›flt›rmas› yap›l›rken, makalenin elektronik sürümüne
‘e-makale’ fleklinde bir tan›m yap›lmamaktad›r. Dolay›s›yla
‘e’ ön eki ka¤›ttan dijitale geçme sürecinde insano¤lunun
kullanmay› tercih etti¤i bir ayraçt›r ve gelecekte büyük
olas›l›kla kullan›lmayacakt›r.

Kitaps›z kütüphaneler yaklafl›k on befl y›ll›k bir geçmifle
sahiptir. Amerika Birleflik Devletleri’de hizmete sunulan ve
koleksiyonu tamamen dijital eserlerden oluflan BiblioTech
Bexar Country Dijital Library 2013 y›l›nda, kendi iddialar›na
göre dünyan›n ilk kitaps›z halk kütüphanesi örne¤i olarak
kütüphanecilik alan›nda yerini almaktad›r (About bibliotech,
2016; Feldman, 2014; ‹¤rek, 2014). Di¤er yandan Nate
Hoffelder’in Toledo Blade’den aktard›¤› bilgiye göre Amerika
Birleflik Devletleri içinde kurulan ilk kitaps›z kütüphane
örne¤i Stanford Üniversitesi Kitaps›z Kütüphanesidir (Hoffelder,
2015). Haq (2012)’a göre ise kitaps›z kütüphanenin ilk örne¤i
2000 y›l›nda Kansas State Üniversitesinde oluflturulmufltur.
Daha sonra Drexel ve Cornell Üniversiteleri de kitaps›z
kütüphane projeleri ile örneklerin ço¤almas›na katk›da
bulunmufltur. Söz konusu iddialar kitaps›z kütüphane
modelinin ilk örne¤inin zaman› ve sorumlusunu mu¤lak
k›lmaktad›r.

BiblioTech Bexar Country Dijital Kütüphanesinde elektronik
kitaba ek olarak, kullan›c›lara zengin multimedya içeri¤i de



270

ödünç olarak verilmektedir. Yaln›zca kitap odakl› ödünç
verme hizmetlerinin ötesinde, 3M Cloud Library, BiblioBoard,
Self-Publishing, Hoopla, Comics Plus gibi büyük oranda özel
sektör taraf›ndan gelifltirilmifl görsel içerik de hizmete
sunulmaktad›r. Örne¤in Comics Plus veri taban›nda 7000
civar›nda say›sallaflt›r›lm›fl ve ço¤unlu¤u komedya tarz›nda
çizgi roman kullan›c›lara ücretsiz olarak hizmete sunulmaktad›r
(About our digital collections, 2016).

Geleneksel kütüphanelere alternatif olarak oluflturulan bu
kütüphane türünün di¤er ülkelerde de örnekleri oluflturulmaya
bafllanm›flt›r. Kitaps›z kütüphane olgusu kütüphanecilik
uygulamalar›n› bütünüyle etkiledi¤i gibi, yak›n gelecekte
kütüphane türlerinin tümü üzerinde potansiyel gücünü
gösterecek gibi görünmektedir. Zira son y›llarda üniversitelerin
de kitaps›z kütüphane kurma giriflimlerinin oldu¤u
bilinmektedir. Örne¤in Florida Polytechnic Üniversitesi’nde
aç›lan kütüphane bu türe gösterilebilecek iyi örneklerden
biridir. 2014 y›l›nda aç›lan kütüphane, 135.000 elektronik
kitap ile hizmet vermesinin yay›nda üniversitenin di¤er
kütüphanelerinden de kütüphaneler aras› ödünç verme
sistemi ile destek almaktad›r.

Söz konusu örneklere ek olarak Amerika Birleflik Devletlerinde
NASA’ya ba¤l› iki kütüphane ve Minesota’da bir okul
kütüphanesi, kitaps›z kütüphane konseptine uygun olarak
aç›larak faaliyete bafllam›flt›r (Flood, 2014).

Bu geliflmelerin bir parças› olarak çeflitli nedenlerle mevcut
kütüphanelerin kapat›lmas› ve kitaps›z kütüphaneye
dönüfltürülmesine iliflkin uygulamalar da yaflanmaktad›r.
Örne¤in 2012 y›l›nda John Hapkins Üniversitesi The William
H. Welch T›p Kütüphaesi bas›l› yay›n hizmetini iptal edip
tamamen elektronik derme ile hizmet vermeye bafllam›flt›r.
Kütüphane direktörü Nancy Roderer bas›l› yay›n kullan›m›nda
önemli miktarda azalma oldu¤unu, buna karfl›n elektronik
yay›n kullan›m›n›n sürekli art›fl gösterdi¤ini ve bu nedenle
yaflanan sürecin böyle önemli bir karar› almalar›na neden
oldu¤unu belirtmektedir.

Benzer bir durum William Jewell Koleji Kütüphanesi’nde de
yaflanm›fl ve bas›l› dermeden vazgeçilip, tamamen elektronik
kaynaklar›n hizmete sunulmas›na bafllanarak adeta kitaps›z
bir kütüphane oluflturulmufltur. (Reuters, 2013). 2011 y›l›nda
bütün fiziksel materyaller kütüphaneden ç›kart›larak yerine
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elektronik veritabanlar› ve bu kaynaklardan yararlanmay›
olanakl› k›lacak teknolojik donat›lar al›nm›flt›r. Ayn› zamanda
bu proje ile okul kütüphanesinin bölgede hizmet veren halk
kütüphanesi ile ortak hizmetler yürütebilmesinin yolu
aç›labilmifltir. Söz konusu proje sorumlusu ve okul müdürü
Sue Skinner, bu proje sayesinde kütüphanecinin kurumsal
ortak, bilgi uzman›, program yöneticisi ve okul lideri rollerinin
oldu¤unu insanlara göstermifl olduklar›n› belirtmektedir
(Lauren, 2013). Dolay›s›yla bu tür kütüphanecilerin daha
yayg›n ve ortak projeleri yürütebilece¤i ve toplumun disipline
karfl› daha olumlu de¤erlendirmeler yapmas›n›n yolunu
açabileceklerini göstermesi bak›m›ndan kitaps›z kütüphane
iyi bir örnek olarak düflünülebilir.

Di¤er yandan kitaps›z kütüphane olgusu, üzerinde tart›flmalar›n
sürdü¤ü bir model olmaya devam etmektedir. Kitaps›z
kütüphane, yaln›zca kütüphanecilerin de¤il, toplumun farkl›
kesimlerinin de üzerinde görüfl sarf etti¤i bir türdür. Amerika
Kütüphaneciler Derne¤i analistlerinden Carrie Russell dijital
dünyan›n birçok önemli sorunu aflmak için iyi bir çözüm
oldu¤unu, insanlar›n arad›klar›n› daha kolay bulabildiklerini
ve tesadüfen daha fazla sonucu edinebildiklerini belirtmektedir.
Ancak bir tak›m sorunlar› da beraberinde getirdi¤i bilinen
bir gerçektir. Örne¤in kütüphanecilik profesörlerinden
Kathleen McCook dijital dünyan›n insanlar›n niteliklerini
artt›rmas›na uzun süreli bir etkisinin olmayaca¤›n›, günümüzde
yaflanan durumun geçici bir ivme oldu¤unu dile getirmektedir.
McCook kütüphane raflar› aras›nda dolafl›larak edinilen bilgiyi
ve ayn› zamanda hazz› kitaps›z kütüphanelerin veremeyece¤ini
de eklemektedir. (Flood, 2014).

‹çinde bas›l› materyalin olmad›¤› bir kütüphane türü bu nesil
için pek cazip görünmese de ve hatta di¤erinin yerini alaca¤›
olanaks›z gibi görünse de, tamamen dijital kaynaklar ile
faaliyet sürdüren kütüphanelerin say›s›nda art›fl yaflanaca¤›n›
kaç›n›lmaz bir gerçektir. ‘Okuman›n Tarihi’, ‘Okuma Günlü¤ü’
gibi kitaplar› ile tan›nan Alberto Manguel, “Geceleyin
Kütüphane” adl› kitab›nda kütüphanelerin günümüz
uygarl›klar› üzerinde oynad›¤› kritik rollerinden bahsetmektedir.
Manguel eserinde kütüphanelerde yaflanan dönüflümün,
geçmiflte oldu¤una benzer flekilde do¤al bir süreç olarak
yaflanaca¤›na iflaret etmektedir (‹¤rek, 2014).

“Ben kütüphanenin tan›m›n› de¤iflti¤ini düflünmüyorum.
Kütüphaneler hiçbir zaman yaln›zca kitaplar›n sakland›¤›
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yerler olmam›flt›r. Örne¤in muhtemelen ideal bir kütüphane
modeli olan ‹skenderiye’de dünyadaki bütün kitaplar› toplama
azmi vard› ama ayn› zamanda haritalar› ve nesneleri de vard›.
Bunun bir inceleme ve iletiflim dünyas› oldu¤una dair his
vard›. Teknoloji de¤iflir ve böylece elektronik medyan›n
kütüphanelere girmesi gerekir, yeter ki onun yan›nda kitaplar›n
oldu¤unu da unutmayal›m”.

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi Türkiye’nin ilk kitaps›z
kütüphane unvan›na sahip kütüphanesidir. Kütüphane,
geleneksel kütüphane kurumunun derme d›fl›nda bütün
özelliklerine sahiptir. Dermesi yaln›zca dijital kaynaklardan
oluflmaktad›r. ‹stanbul Esenler semtinin merkezi noktas›nda
y›llard›r at›l durumda bulunan ve halk aras›nda kilise kal›nt›s›
olarak bilinen tarihi bir yap› Esenler Belediyesi taraf›ndan
onar›lm›fl ve 2010 y›l›nda söz konusu kütüphane Esenler
Belediyesi’nin bir birimi olarak bu yap› içinde hizmet vermeye
bafllam›flt›r. 2015 y›l› verilerine göre kütüphanede yaklafl›k
on üç bin e-kitap ile hizmet verilmekte ve ayl›k ortalama üç
bine yak›n kullan›c›s›n›n oldu¤u bilinmektedir (Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 2016a).

Türkiye e-kitap üretim ve kullan›m potansiyeli geliflmifl bat›
ülkelerinin çok gerisindedir. Bu nedene ba¤l› olarak
kütüphanede yeni ç›kan ve çok sat›lan yay›nlar›n pek ço¤unun
e-kitap sürümü bulunmamaktad›r. Yine bu nedenle di¤er
kütüphanelerde oldu¤u gibi bu kütüphanede de zengin ve
güncel Türkçe kaynaklar kullan›c› ile buluflamamaktad›r
Dolay›s›yla kullan›c›lar daha çok dan›flma niteli¤inde
kaynaklardan yararlanabilmektedirler. Kütüphanenin 3200’ün
üzerinde dijital kart sahibi üyesi bulunmaktad›r. Kullan›c›lar
kaynaklara uzaktan da eriflebilmekte ve edinebilmektedirler.

Tarihi bir mekân içinde aç›lan kütüphane, sahip oldu¤u pek
çok özellik nedeniyle 2012 y›l›nda NComputing yaz›l›m
firmas› taraf›ndan Çevre Dostu Teknoloji Ödülü ile
ödüllendirilmifltir. Kütüphane binas›n›n yenilenmesi boyunca
yeni ortam›n çevreci bir vizyona ba¤l› olarak tasarlanmas›
bu ödülün al›nmas›nda en önemli etken olmufltur.
Kütüphanenin iklimlendirilmesinde daha çok do¤al kaynaklar›n
kullan›lmas›, elektronik cihazlar›n gizlenmesi ve yenileme
unsurlar›n›n binan›n özgün mimarisini kapamayacak flekilde
planlanmas› kayda de¤er bir giriflim olarak düflünülmüfltür.
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Yenileme sonras›nda bina, enerji ve mekân tasarrufu ile
baflar›l› bir çal›flma olarak tamamlanm›flt›r (Dijital…, 2012).

241 metrekarelik alanda ve 2 ayr› katta hizmet verilen
kütüphanende kullan›c›lar toplam 30 bilgisayardan
yararlanabilmektedirler. Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi,
akademisyenler, ö¤renciler ve toplumun pek çok sosyal
kesimi taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Dermenin önemli bir
k›sm›n› ise Hiperlink firmas› taraf›ndan gelifltirilen ve Türkçe
içerikli elektronik yay›nlardan oluflan Hiperkitap veritaban›
oluflturmaktad›r. Kütüphaneye üye olan kullan›c›lar günün
belirli saatlerinde söz konusu veritaban›na istedi¤i yerden
ve istedi¤i zaman içinde ulaflabilmektedir (Adnan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi, 2016a).

Toplumun bütün kesimini e-kitapla buluflturma hedefiyle
kurulan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nde, okuma
al›flkanl›¤› ve internet okur-yazarl›¤› becerisi kazand›rman›n
yan›nda, dinlenme ve e¤lenme gibi pek çok aktiviteye ev
sahipli¤i de yap›lmaktad›r. Örne¤in çocuklara yönelik okuma
günleri, flair ve yazar sohbetleri gibi etkinlikler söz konusu
faaliyetler aras›nda yer almaktad›r (Esenlerli…, 2016; Uyku…,
2016). Ayn› zamanda kütüphanede zaman içinde görme
engellilerin yararlanabilmesine yönelik sesli kitap hizmeti de
gelifltirilmifltir (Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 2016b).

Bulgular ve De¤erlendirmeler: Kitaps›z Kütüphane
Yaklafl›m›na Karfl› Fark›ndal›k

Kütüphanecilik alan›nda yeni bir olgu olarak kabul edilebilecek
kitaps›z kütüphane, bilgi bilimi alan yaz›n›nda henüz birkaç
yay›n içinde irdelenmifltir. ‘Kitaps›z kütüphane’ olarak ifade
edilen söz konusu olgunun anlat›lmak isteneni tam olarak
karfl›lamad›¤› bir gerçektir. Zira kitab›n olmad›¤› bir yap›dan
de¤il, bilakis sadece elektronik yay›nla hizmet veren bir
yaklafl›mdan söz edilmek istendi¤i halde, pek çok kaynakta
bu yeni olgu ‘bookless’/‘kitaps›z’ gibi isabetsiz bir kavram
ile tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Kitaps›z kütüphane olgusu
yeni geliflen ve yak›n gelecekte h›zla yayg›nlaflaca¤› tahmin
edilen bir yaklafl›m olmas› nedeniyle çal›flman›n, alana yönelik
yap›lacak araflt›rmalara katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Çal›flman›n bu bölümünde kullan›c›lar›n kitaps›z kütüphanelere
duyduklar› fark›ndal›¤› ve bu türe karfl› sergiledikleri tutumu
saptamaya yönelik bulgulara yer verilmektedir. Bu ba¤lamda
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Türkiye’de faaliyet gösteren ve kitaps›z kütüphane özelli¤ine
sahip olan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin söz
konusu kütüphane kullan›c›lar› üzerindeki etkisi ve üniversite
ö¤rencileri üzerinde b›rakt›¤› etki saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Çal›flmada iki farkl› kitleden derlenen bulgulara yer verilmifltir.
Öncelikle Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nden
yararlan kullan›c›lar›n kütüphaneye karfl› tutumlar› ölçülmüfl,
sonras›nda ise Atatürk Üniversitesi ö¤rencilerinin kitaps›z
kütüphane olgusuna karfl› fark›ndal›klar› saptanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Her iki kullan›c› grubundan rastgele yöntemle seçilen bireylerin
görüflleri iki farkl› anket uygulamas› ile derlenmifltir. Birinci
anket, 05-07 Ocak 2015 tarihleri aras›nda Atatürk Üniversitesinin
çeflitli fakültelerinde önlisans ve lisans e¤itimi yapan 156 kifli
üzerinde uygulanm›flt›r. Ankette kat›l›mc›lara dört olgusal ve
yedi yarg›sal olmak üzere toplam on bir soru yöneltilmifltir.
Sorular›n tamam› kapal› uçlu soru formuna göre haz›rlanm›flt›r.

‹kinci anket ise 07-08 Ocak 2015 tarihleri aras›nda Adnan
Büyükdeniz Djital Kütüphanesi’ne gelen üye ve ziyaretçilerden
60 kifli üzerinde uygulanm›flt›r. Ankette kat›l›mc›lara üç olgusal
ve on befl yarg›sal olmak üzere toplam on sekiz soru
yöneltilmifltir. Sorular›n yirmi biri kapal›, biri ise aç›k uçlu
soru formuna göre haz›rlanm›flt›r.

Tablo 1: Atatürk Üniversitesi’ndeki kat›l›mc›lar›n özellikleri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Cinsiyet Kad›n 60 (38,5)
Erkek 96 (61,5)

Yafl Aral›¤› 18-22 aras› 94 (60,3)
23-37 aras› 62 (39,7)
28-32 aras› 0 (0)

E¤itim Alan› Sosyal Bilimler 106 (67,9)
Fen Bilimleri 37 (23,7)
Sa¤l›k Bilimleri 13 (8,3)

E¤itim Durumu Önlisans 32 (20,5)
Lisans 124 (79,5)

Toplam 156 (100,0)
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Atatürk Üniversitesi ö¤rencileri ile yap›lan anket uygulamas›
içinden fark›ndal›k saptamas› yap›labilecek toplam 7 soru
ve sorulara verilen yan›tlar afla¤›da üç bafll›k alt›nda
irdelenmifltir.

Kitaps›z Kütüphane ve Dijital Kütüphane

Üniversite kütüphaneleri ço¤unlukla o üniversitede e¤itim
alan ö¤rencilerin kulland›klar› bilgi merkezi türüdür. Genel
olarak üniversite ö¤rencilerinin kütüphanelerde verilmekte
olan hizmet türleri ve yararlanma biçimleri gibi pek çok
konu hakk›nda bilgi düzeyi zay›ft›r. Genellikle üniversitelerde
ö¤rencilerin kütüphanecilikle ilgili bilgilendirilmelerine yönelik
çal›flmalar zay›ft›r ve ö¤rencilerin kütüphanecilik alan›nda
bilgi düzeylerini saptamaya yönelik çal›flmalar fazla de¤ildir.

Kütüphanecilik alan›nda yap›lan her çal›flman›n daha fazla
yararl› olabilmesi amac›yla topluma duyurulmas› ve toplumun
fark›ndal›¤›n›n yükseltilmesi önemlidir. Dijital ve kitaps›z
kütüphane olgular› hakk›nda üniversite ö¤rencilerinin verece¤i
yan›tlar, toplumun konu hakk›nda duyarl›l›¤›n› saptayacak
verilerdir. Bu bak›mdan anket uygulamas›nda üniversite
ö¤rencilerine dijital ve kitaps›z kütüphane olgular› hakk›nda
sorular yöneltilmifltir.

Kitaps›z Kütüphane Biliyorum 97 (62,2)
Bilmiyorum 59 (37,8)

Dijital Kütüphane Biliyorum 113 (72,4)
Bilmiyorum 43 (27,6)

Toplam 156 (100,0)

Tablo 3: Kitaps›z Kütüphane ve Dijital Kütüphane ile ‹lgili Bilgi

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Tablo 2: Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi kat›l›mc›lar›n
özellikleri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Cinsiyet Kad›n 27 (45,0)
Erkek 33 (55,0)

Yafl 07-12 aras› 2 (3,3)
13-18 aras› 32 (53,3)
19-27 aras› 26 (43,3.)

E¤itim Düzeyi Ortaokul 2 (3,3)
Lise 46 (76,7)
Lisans 12 (20)

Toplam 60 (100,0)
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Ankette ö¤rencilere sorulan “kitaps›z kütüphane adl› bir
kütüphane türünden haberdar m›s›n›z?” sorusuna, kullan›c›lar›n
toplamda % 62,2’si olumlu cevap vermifltir. Ayn› flekilde
ö¤rencilere sorulan “dijital kütüphane türünü biliyor musunuz?”
sorusuna, kullan›c›lar›n toplamda %72,4’ü biliyorum cevab›n›
vermifltir.

Sonuçlar ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun dijital kütüphane
kavram›n› daha iyi bildiklerini göstermektedir. Kitaps›z
kütüphane ile ilgili verilen cevaplar›n dijital kütüphaneden
esinlenilerek verildi¤i düflünülmektedir. Bu duruma di¤er
sorulara verdikleri cevaplar›n kendi içinde çeliflkili oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Alan yaz›n taramas›nda Türkiye’de dijital
kütüphane üzerinde yay›nlar›n oldu¤u, fakat kitaps›z
kütüphane konusunda yürütülmüfl çal›flmalar›n ise yok
denecek kadar az oldu¤u tespit edilmifltir. Bu bak›mdan
ö¤rencilerin kitaps›z kütüphane ile ilgili saptamalar›n›n dijital
kütüphane ile ilgili olan bilgiler ›fl›¤›nda olufltu¤u
düflünülmektedir.

Kitaps›z Kütüphane Fark›ndal›¤›

Kitaps›z kütüphane, henüz standart özellikleri oluflmam›fl ve
toplumsal alg› düzeyi zay›f bir tür olarak baz› ülkelerde
görülmeye bafllayan kütüphane modelidir. Bu ön saptama
›fl›¤›nda Türkiye’de üniversite ö¤rencileri aras›nda kitaps›z
kütüphane olgusu hakk›nda fark›ndal›k düzeyinin düflük
oldu¤u beklenmektedir. Beklentinin do¤ru olup olmad›¤›n›
görebilmek için kat›l›mc›lara konu hakk›nda iki soru yöneltilmifl
ve derlenen veriler Tablo 4’de özetlenerek sunulmufltur.

Tablo 4: Türkiye’de ve Türkiye D›fl›nda Kitaps›z Kütüphanelerin
Faaliyet Durumu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Ülkemiz d›fl›nda kitaps›z Kat›l›yorum 75 (48,1)
kütüphane standartlar›na Karars›z›m 12 (7,7)
sahip kütüphane vard›r. Kat›lm›yorum 10 (6,4)

Fikrim yok 59 (37,8)

Toplam 158 (100,0)

Ülkemizde kitaps›z Kat›l›yorum 44 (28,2)
kütüphane standartlar›na Karars›z›m 29 (18,6)
sahip kütüphane vard›r. Kat›lm›yorum 12 (7,7)

Fikrim yok 71 (45,5)

 Toplam 156 (100,0)



Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 63 (40,4)
geleneksel kütüphaneler Karars›z›m 22 (14,1)
içerisinde oluflturulmufl Kat›lm›yorum 36 (23,1)
ayr› bir birimdir. Fikrim yok 35 (22,4)

Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 54 (34,6)
diye bir kütüphane Karars›z›m 17 (10,9)
türünün olmayaca¤›n› Kat›lm›yorum 58 (37,2)
düflünüyorum. Fikrim yok 27 (17,3)

Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 96 (61,5)
asl›nda dijital Karars›z›m 12 (7,7)
kütüphanedir. Kat›lm›yorum 12 (7,7)

Fikrim yok 36 (23,1)

Toplam 156 (100,0)
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Kat›l›mc›lara sorulan “Türkiye d›fl›nda kitaps›z kütüphane
standartlar›na sahip kütüphane vard›r” önermesine, kat›-
l›mc›lar›n %48,1’i “Kat›l›yorum”; “Türkiye’de kitaps›z kütüphane
standartlar›na sahip kütüphane vard›r” önermesine ise kat›-
l›mc›lar›n %45,1’i “Fikrim yok” ile en yüksek oranda cevap
vermifltir.

Saptanan bulgular ö¤rencilerin güçlü biçimde Türkiye d›fl›nda
kitaps›z kütüphane standartlar›na sahip kütüphane türünün
var oldu¤unu düflündüklerini ortaya koymaktad›r. Aksine
Türkiye’de kitaps›z kütüphane türü içinde yer alan Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin büyük oranda bilinmedi¤i
de görülmektedir. Buna söz konusu kütüphanenin yerel
düzeyde hizmet vermesi neden olarak gösterilebilir. Buna
mukabil Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi bu alanda
dünyada oluflturulmufl ilk örnekler aras›nda yer almas›na ve
bu nedenle bas›nda çok kere haber yap›lmas›na ra¤men
ö¤renciler taraf›ndan duyulmam›fl olmas› düflündürücüdür.

Kitaps›z Kütüphanelerin Özelliklerinin Tespiti

Tipik bir kütüphane kurumunun sahip oldu¤u bina, derme,
bütçe, personel ve kullan›c› unsurlar›, kitaps›z kütüphanelerde
de vard›r. Bu durumun kullan›c›lar taraf›ndan da bilinmesi,
onlar›n bu türden daha iyi yararlanmalar›n› beraberinde
getirecektir. Gereksinimlerini ayr›ca h›zl›, güvenilir ve kolay
olarak sa¤layabilmeleri söz konusu yararl›l›klar›na verilebilecek
örneklerden baz›lar›d›r. Bu ba¤lamda kat›l›mc›lara kitaps›z
kütüphanelerin özelliklerine yönelik üç önerme yöneltilmifl
ve bu yeni olguyu ne oranda tan›d›klar› saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Tablo 5: Kitaps›z Kütüphane Olgusu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)
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“Kitaps›z kütüphane geleneksel kütüphaneler içerisinde
oluflturulmufl ayr› bir birimdir” önermesini kat›l›mc›lar›n %
40,4’ü “kat›l›yorum” yan›t›yla tercih etmifltir. Kat›l›mc›lar
“kitaps›z kütüphane diye bir kütüphane türünün olmayaca¤›n›
düflünüyorum” önermesine, % 37,2 ile “kat›lm›yorum”;
“kitaps›z kütüphane asl›nda dijital kütüphanedir” önermesine
ise % 61,5 ile “kat›l›yorum” yan›t› vermifltir.

Saptanan verilere göre önceki bölümlerde de belirtildi¤i gibi
kat›l›mc›lar›n kitaps›z kütüphane olgusunu dijital kütüphane
ile kar›flt›rd›¤› düflünülmektedir. Zira kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u
kitaps›z kütüphanenin dijital kütüphanenin bir alan› ve
geleneksel kütüphanenin bir parças› oldu¤u konusunda
e¤ilim göstermektedir. Anket çal›flmas›nda bu düflünceyi
do¤rulayan di¤er bir veri ise kat›l›mc›lar›n geleneksel
kütüphane ile kitaps›z kütüphane aras›ndaki fark›, kitaps›z
kütüphanenin binas›n›n olmamas› olarak aç›klamas›d›r.
Günümüzde geleneksel kütüphanelerde de dijital hizmetlerin
verilmeye bafllamas›, kat›l›mc›lar›n zihninde kitaps›z
kütüphanelerin geleneksel kütüphanelere ba¤l› bir dijital
kütüphane oldu¤u görüflünü hakim k›lm›flt›r.

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi kullan›c›lar› ile yap›lan
anket uygulamas›nda fark›ndal›k ve memnuniyet saptamas›
yap›labilecek toplam on sekiz soru/önerme yöneltilmifltir.
Söz konusu sorulara/önermelere verilen yan›tlar afla¤›da alt›
bafll›k alt›nda irdelenmifltir.

Adnan Büyükdeniz Kütüphanesi’nin Ülkemizdeki Yeri

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi ülkemizde faaliyet
gösteren kitaps›z kütüphane standartlar›na uygun bir kurum
olarak görülmektedir. Fakat bu kütüphanenin bu türde bir
kütüphane oldu¤una dair kullan›c›lar›n bilgisinin olmad›¤›
düflünülmektedir. Dolay›s›yla kütüphane kullan›c›lar›na bu
do¤rultuda bir soru sorulmufl ve ç›kan sonuçlar afla¤›daki
tabloda sunulmufltur.

Bu kütüphanenin Türkiye’nin Biliyorum 35 (58,3)
ilk kitaps›z kütüphane türüne Bilmiyorum 25 (41,7)
örnek oldu¤unu biliyor musunuz?

Toplam 60 (100,0)

Tablo 6: Kütüphanenin Yeri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)



Saptanan de¤erler, kat›l›mc›lar›n %58,3’ünün Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin ülkemizde kitaps›z
kütüphane türünde faaliyet gösteren bir kütüphane oldu¤unu
bildi¤ini ortaya koymaktad›r. Bu duruma kütüphanenin
ad›nda ‘dijital’ kavram›n›n yer almas›n›n etki etti¤i düflünülebilir.
Buna karfl›n kütüphaneden yararlan›yor olmas›na ra¤men %
41,7’lik kesimin içinde bulundu¤u yerin en önemli özelli¤inden
haberdar olmamas› da oldukça düflündürücü bir durumdur.

Kütüphane Üyeli¤i ve Kullan›m›

Genel olarak bir kütüphaneye toplumun verdi¤i de¤er o
kütüphanenin ne oranda kullan›ld›¤› ile ölçülebilir.
Kütüphaneler halka bilgi hizmeti vermek için oluflturulmufl
kurulufllard›r. Kullan›c› ve üye say›lar› kütüphanelerin
geliflmesinde ve geçerlili¤ini sürdürmesinde belirleyici
olabilecek unsurlardan baz›lar›d›r. Ayr›ca kütüphane
kullan›c›lar›n›n kütüphaneyi ne s›kl›klarla kulland›klar›na ve
kullan›m amaçlar›n›n ne oldu¤una dair veriler, toplumun
kütüphaneyi do¤ru amaçla kullan›p kullanmad›¤›n›
saptayabilecek belirteçler aras›nda yer al›r. Çal›flmada Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin kullan›c›lar›n›n üyelikleri
ve kullan›m s›kl›klar› ile amaçlar› hakk›nda veriler toplanm›fl
ve söz konusu veriler afla¤›daki tabloda özet olarak
sunulmufltur.

Derlenen veriler kat›l›mc›lar›n %73,3’ünün üye oldu¤unu,
%51’7’sinin kütüphaneyi her gün kulland›¤›n›, %80’nin ise
kütüphaneyi derslerine yard›mc› olmak için kulland›klar›n›
ortaya koymaktad›r.
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Tablo 6: Kütüphanenin Kullan›m S›kl›¤› ve Amac›

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Adnan Büyükdeniz Evet 44 (73,3)
Dijital Kütüphanesi’ne Hay›r 16 (26,7)
üye misiniz?

Adnan Büyükdeniz ‹lk ziyaretim 3 (5,0)
Dijital Kütüphane’sini Her gün 31 (51,7)
hangi s›kl›kla Haftada en az bir kere 24 (40,0)
kullan›yorsunuz? Ayda en az bir kere 2 (3,3)

Adnan Büyükdeniz Ders çal›flmak 48 (80,0)
Dijital Kütüphane’sini Araflt›rma yapmak 2 (3,3)
en çok hangi sebeple Bilgisayar kullanmak 1 (1,7)
kullan›yorsunuz? Dinlenmek 1 (1,7)

Vakit geçirmek 8 (13,31)

Toplam 60 (100,0)



Kütüphanenin ço¤unlukla üyeleri taraf›ndan kullan›ld›¤›n›
görülmektedir. Kütüphane kullan›c›lar› aras›nda üyelerin
fazla olmas› kullan›c›lar›n kütüphaneden memnun olduklar›n›
ve kütüphanenin sürdürülebilir bir hizmet anlay›fl›na sahip
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Kullan›c›lar›n kütüphaneyi
büyük oranda derslerine yard›mc› olmak için kullanmas›,
kütüphanenin genellikle ö¤rencilere hizmet verdi¤ini ortaya
koymaktad›r. Ö¤rencilerin genellikle dijital kaynaklara daha
fazla ilgi duymas› ve bu yolla amaçlar›na daha kolay
ulaflabileceklerini düflünmeleri, konu ile ilgili günümüze
kadar yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na benzerlik göstermektedir.

Personel

Geleneksel kütüphane kurumunun ana bileflenlerinden biri
olan personel, kitaps›z kütüphanenin de unsurlar›ndan biridir.
Kütüphane personelinin alan›nda yetkin, kullan›c›lara karfl›
ilgili ve teknoloji odakl› çözüm becerisi ile yönlendirici
özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Bu durumu
s›nayabilmek için Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin
kullan›c›lar›na iki önerme yönetilmifl ve saptanan veriler
afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

Ankette “kütüphane personeli kullan›c›ya güven verici ve
kullan›c›yla birebir ilgilenmektedir” önermesine %96,7 oran›nda
“kat›l›yorum”; “kütüphane personeli kütüphane ile
kullan›mlarda kullan›c›lar›na yard›m etmektedir” önermesine
ise % 91,7 oran›nda “kat›l›yorum” yan›t› verilmifltir. Yan›tlar
kütüphane personelinin kullan›c›lar›n beklentilerini
karfl›lad›klar› ve isteklerine karfl› ilgili olduklar› ve dolay›s›yla
alanlar›nda yetkin olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Adnan
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Kütüphane personeli Kat›l›yorum 58 (96,7)
kullan›c›ya güven verici Karars›z›m 2 (3,3)
ve kullan›c›yla birebir Kat›lm›yorum 0 (0)
ilgilenmektedir. Fikrim yok 0 (0)

Kütüphane personeli Kat›l›yorum 55 (91,7)
kütüphane ile Karars›z›m 2 (3,3)
kullan›mlarda Kat›lm›yorum 0 (0)
kullan›c›lar›na yard›m Fikrim yok 3 (5,0)
etmektedir.

Toplam 60 (100,0)

Tablo 7: Personel Durumu
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Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde personel ve kullan›c›
iletiflimi aç›s›ndan bir sorun bulunmad›¤› ifade edilebilir.

Bina

Kitaps›z kütüphaneler geleneksel kütüphaneler gibi bir
mekâna sahip olan, faaliyetlerini büyük oranda bu mekân
içerisinde sürdüren ve dijital kütüphanelerde oldu¤u gibi
uzaktan eriflim arac›l›¤›yla kullan›c›lara hizmet sunan bir
türdür. Kullan›c›lara Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin
mekânsal özelliklerini ve durumunu kullan›c› gözüyle
saptayabilme için anket uygulamas›nda kat›l›mc›lar›n dört
önerme üzerinde görüfl belirtmeleri istenmifltir.

Tablodaki verilere bak›ld›¤›nda “kütüphane binas› bireysel
çal›flmalar için yeterlidir” ve “kütüphane binas›na kolay
ulafl›labilmektedir” önermelerinin her ikisine % 90’›n üzerinde
kat›l›m gözlemlenirken;  “grup çal›flmalar›na uygun bir ortama
sahiptir” ve “tarihi geçmifliyle kullan›c›s›n› etkileyen bir
kütüphane binas›na sahiptir” önermelerine kat›l›m›n nispeten
düflük oldu¤u görülmektedir. Zira son iki önermede karars›zlar
% 20’nin üzerindedir.

Kullan›c›lar›n ço¤unlu¤u kütüphanenin binas›n›n bireysel
çal›flmalara sahip oldu¤unu belirtirken, kütüphanenin toplam

Kütüphane binas› Kat›l›yorum 56 (93,3)
bireysel çal›flmalar Karars›z›m 2 (3,3)
için her alanda Kat›lm›yorum 0 (0)
yeterlidir. Fikrim yok 2 (3,3)

Kütüphane binas›na Kat›l›yorum 58 (96,7)
kolay ulafl›labilmektedir. Karars›z›m 0 (0)

Kat›lm›yorum 2 (3,3)
Fikrim yok 0 (0)

Grup çal›flmalar›na Kat›l›yorum 35 (58,3)
uygun bir ortama Karars›z›m 13 (21,7)
sahiptir. Kat›lm›yorum 8 (13,3)

Fikrim yok 4 (6,7)

Tarihi geçmifliyle Kat›l›yorum 46 (76,7)
kullan›c›s›n› etkileyen Karars›z›m 14 (23,3)
bir kütüphane binas›na Kat›lm›yorum 0 (0)
sahiptir. Fikrim yok 0 (0)

Toplam 60 (100,0)
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Tablo 8: Bina Durumu
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alan›n›n büyük olmamas› ve grup çal›flmalar›na uygun iç
mekânlar›n oluflturulamamas› kullan›c›lar›n grup çal›flmas›
konusunda memnuniyet oran›nda düflüfle neden olmaktad›r.
Kütüphane binas›n›n eskiden kilise olarak kullan›ld›¤›
söylenmekte olup, bu binan›n restore edilerek kütüphane
olarak kullan›lmas› kütüphaneyi ayr›cal›kl› k›lmaktad›r. Binan›n
kullan›c›lar taraf›ndan rahatça ziyaret edebilecek konumda
bulundu¤u ifade edilse de, tarihi dokusunun b›rakt›¤› etkiye
% 23 oran›nda karars›z kal›nmas›, binan›n tarihi özelliklerinin
dikkat çekmeyecek flekilde ikinci planda kald›¤›na iflaret
etmektedir.

Derme

Hizmete sunulan kaynaklar›n hitap edilen kullan›c› kitlesinin
bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›lar durumda olmas› her kütüphane
için önemli bir hedeftir. Ayr›ca kaynaklar›n birden çok
kullan›c›ya hitap etmesi de ayr› bir önem tafl›maktad›r. Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde kaynaklar›n dijital olarak
kullan›ma sunulmas› ve dolay›s›yla ayn› anda çok say›da
insan›n gereksinimini karfl›lamas›, genelde dijital kaynaklar›n,
özelde ise kitaps›z kütüphanenin önemini daha da
artt›rmaktad›r. Bu amaçla kütüphanenin kaynaklar›n›n
kullan›c›ya göre yeterli ve eriflilebilir olup olmad›¤›n›
gözlemleyebilmek için kat›l›mc›lar›n verdikleri yan›tlara
bak›lmak istenmifltir.

Ankette kullan›c›lara yöneltilen “çal›flmalar›m için gerekli
kaynaklar› bu kütüphanede bulabilmekteyim” önermesine
% 85 oran›nda  “kat›l›yorum” yan›t› verilmifltir. Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin kullan›c›lar›n›n ço¤unlu¤u
ö¤renci oldu¤u bilinmekte. Söz konusu veriler kütüphanenin
ö¤rencilerin okul çal›flmalar›na yönelik kaynaklar› büyük
oranda bar›nd›rd›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Çal›flmalar›m için Kat›l›yorum 51 (85,0)
gerekli kaynaklar› Karars›z›m 6 (10,0)
bu kütüphanede Kat›lm›yorum 3 (5,0)
bulabilmekteyim. Fikrim yok 0 (0)

Toplam 60 (100,0)

Tablo 9: Kaynaklar›n Yeterlili¤i
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Kullan›c›lar›n Memnuniyeti

Kitaps›z kütüphaneler sahip olduklar› dermenin do¤as› gere¤i
yo¤un teknolojik araç ve çözümlerin kullan›ld›¤› türde bilgi
merkezleridir. Gerek yaz›l›m ve donan›m aç›s›ndan gerekse
dijital ortama uygun hizmetler aç›s›ndan kullan›c›lar›n memnun
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullan›c›lar›n Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde söz konusu unsurlara
yönelik memnuniyetlerini belirlemek amac›yla anket
kat›l›mc›lar›ndan dört önermeye yan›t vermeleri istenmifltir.
Yan›tlara bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n “kütüphanede kaynaklara
kolay eriflimi sa¤layan donan›m bulunmaktad›r” önermesine
% 85 oran›nda ve “kütüphane kaynaklar›na evden veya
ofisten eriflebilme imkân› bulmaktay›m” önermesine %53,3
oran›nda olumlu yan›t verdi¤i görülmektedir. Ayn› zamanda
kullan›c›lar “kullan›c›lar aç›s›ndan kütüphane uygun çal›flma
saatlerine sahiptir” önermesine % 100 oran›nda ve “eriflimini
sa¤lad›¤›m bilgilerin ç›kt›s›n› almama yard›mc› teknolojik
donan›m vard›r” önermesine de % 73,3 oran›nda kat›l›m
göstermifltir. ‹kinci önerme d›fl›nda üç önermeye kat›l›mc›lar›n
yüksek oranda olumlu geribildirimde bulunmas›, kütüphanede
kullan›c› memnuniyetinin üst düzeylerde oldu¤unu
göstermektedir.

Kütüphanede kaynaklara Kat›l›yorum 51 (85,0)
kolay eriflimi sa¤layan Karars›z›m 6 (10,0)
donan›m bulunmaktad›r. Kat›lm›yorum 1 (1,7)

Fikrim yok 2 (3,3)

Kütüphane kaynaklar›na Kat›l›yorum 32 (53,3)
evden veya ofisten Karars›z›m 14 (23,3)
eriflebilme imkan› Kat›lm›yorum 6 (10,0)
bulmaktay›m. Fikrim yok 8 (13,3)

Kullan›c›lar aç›s›ndan Kat›l›yorum 60 (100,0)
kütüphane uygun Karars›z›m 0 (0)
çal›flma saatlerine Kat›lm›yorum 0 (0)
sahiptir. Fikrim yok 0 (0)

Eriflimini sa¤lad›¤›m Kat›l›yorum 44 (73,3)
bilgilerin ç›kt›s›n› almama Karars›z›m 8 (13,3)
yard›mc› teknolojik Kat›lm›yorum 2 (3,3)
donan›m vard›r Fikrim yok 6 (10,0)

Toplam 60 (100,0)

Tablo 10: Kullan›c›lar›n Memnuniyet De¤erlendirmesi
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Ancak kitaps›z kütüphanenin en önde hizmet alanlar›ndan
biri dijital içeri¤in yer ve zamandan ba¤›ms›z flekilde
kullan›c›n›n hizmetine sunumunu yüksek bir memnuniyet
düzeyi içinde vermek olmal›d›r. Bu bak›mdan kat›l›mc›lar›n
ikinci önermeye % 53 oran›nda kat›l›m göstermesi kütüphane
yönetiminin dijital hizmetlerini gözden geçirmesi gerekti¤ine
iflaret etmektedir. Di¤er yandan bu tür hizmetlerin
kütüphanelerde özel sektör ifl ortakl›¤›yla sürdürüldü¤ünü
ve henüz yasal sorunlar› çözülememifl bir konu oldu¤unu
da göz ard› etmemek gerekir. Kütüphanelerde dijital hizmetlerin
daha nitelikli flekilde sunulmas› konusunda ulusal düzeyde
çözümlerin oluflturulmas›na gereksinim vard›r. Örne¤in e-
kitap piyasas›n›n gelifltirilmesi, bu alanda rekabet ortam›n›n
oluflturulmas›, kütüphane yaz›l›mlar›n›n e-kitap veri tabanlar›
ile daha nitelikli bir yap› üzerinde bütünlefltirilmesi, telif
haklar› sorunun afl›lmas› gibi pek çok sorun çözülebildi¤i
ölçüde kütüphanelerde dijital hizmet sunumunda gözlemlenen
sorunlar azalt›labilecektir. Bu bak›mdan Adan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi’nin söz konusu sorunlar› azaltmas›
mümkün iken, bu sorunlar›n tümünü yaln›z bafl›na çözebilmesi
olanakl› görülmemektedir.

Sonuç

Kitaps›z kütüphane, biliflim teknolojilerinin sundu¤u olanaklar
ve kullan›c›lardan gelen taleplerin geleneksel kütüphane
kurumunu biçimlendirmesi sonucunda oluflan ve dermesi
tamamen dijital içerikten oluflan kütüphane türüdür.
Kütüphaneler büyük oranda varl›klar›n› hizmete sunduklar›
dermeye borçludur. Tarih boyunca fiziksel materyal
kütüphanelerin hizmet verdi¤i temel ürünler aras›nda yer
alm›flt›r ve bu nedenle fiziksel materyalden ar›nd›r›lm›fl bir
kütüphane türü günümüz insan›n›n kula¤›na hofl
gelmemektedir. Di¤er yandan günümüzde toplumun her
alanda dijital ürün ve hizmetleri benimsedi¤i, kulland›¤› ve
talep etti¤i göz önünde bulundurulursa, kütüphanelerin
oluflan bu yeni ortama ayak uydurmalar› kaç›n›lmaz gibi
görünmektedir. Son on befl y›ld›r uygulama alan› bulan
kitaps›z kütüphane olgusunun yak›n gelecekte pek çok
örne¤ini dünyan›n her yerinde görmek olas› görülmektedir.

Araflt›rma sonucunda elde edelin bulgular ›fl›¤›nda konu ile
ilgili olarak sunulabilecek öneriler flu flekilde s›ralanabilir:
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• Kitaps›z kütüphanelerin yüzy›llard›r kütüphanelerin
varl›k nedenini belirleyen bilgi hizmetleri ekseninden
kopar›lmamas› ve toplumun bilgi gereksinimini

 karfl›lama amac›ndan sapmamas› ad›na ulusal dü-
 zeyde uygulanabilecek politikalar oluflturulmal›d›r.

• Kitaps›z kütüphanelerin toplumsal yararl›l›¤›n› daha
üst düzeye ç›karacak akademik araflt›rmalar özen-
dirilmelidir ve/veya teflvik edilmelidir.

• Sorunlara neden olmamak ve/veya yararl› olabilecek
bir olguyu s›radanlaflt›rmamak için kitaps›z kütüp-
hane modelinin asgari standartlar› saptanmal› ve 
kitaps›z kütüphane oluflturmak isteyenlerin bu
standartlara uymas› zorunlu hale getirilmelidir.

Toplumun her s›n›f›na eflit flekilde hizmet sunulabilmesi
amac›yla e-kitap altyap›s› güçlendirilmeli ve Türkçe içerikli
e-kitap veritabanlar› teflvik edilmelidir. Dolay›s›yla bu alanda
hizmet üreten her türlü araflt›rmaya, projeye ve faaliyete
destek verilmelidir. Zira Türkiye’de kütüphanelerin Türkçe
içerikli zengin bir e-kitap potansiyeline sahip olmas›, söz
konusu alana yap›lacak yat›r›mlar ile olanakl› hale
gelebilecektir.

Kitaps›z kütüphanelerin önünde duran en önemli sorun ise
telif hakk› uygulamalar›n›n kütüphane hizmetleri üzerinde
engelleyici flekilde koflullar içermesi ve ayn› zamanda konuya
iliflkin mevzuat›n farkl› yorumlamalara neden olabilecek
flekilde mu¤lak bir içeri¤e sahip olmas›d›r. Telif haklar›
konusunda genelde kütüphane hizmetlerini, özelde ise
kitaps›z kütüphaneleri ve e-kitap hizmetlerini k›s›tlay›c›
sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik çözümler üretilmelidir.
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