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Web 2.0 nedir?

Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya 
t l tatılmıştır.

Web 1.0’ın yeni sürümü gibi düşünmemek 
gerekir.
Yazılım geliştiricilerinin ve kullanıcıların g ş
mevcut Web teknolojilerinden 
yararlanışlarındaki değişimi yansıtır.y ş ğ ş y
Bu kavramı anlamanın en kolay yolu Web 
1 0 ile karşılaştırmaktır1.0 ile karşılaştırmaktır. 



Web 1.0 = Bilgi kaynağı olmaya 
uygun bir yapıuygun bir yapı
Statik – Katılıma kapalı – Belirgin otorite –

P if k llPasif kullanıcı

Örnekler:
Britannica OnlineBritannica Online
Kişisel Web Siteleri
Di i i ik fl d (T k i)Dizin içerik sınıflandırması (Taksonomi)



Web 2.0 = katılımcı olmaya imkan 
veren bir platformveren bir platform
Dinamik – Etkileşimli – Dağınık otorite –

K t l it i t i iKatılımcı site ziyaretçisi –

Örnekler:
Wikipedia ya da WiktionaryWikipedia ya da Wiktionary
Blog’lar
Yö l di i l i i k t i dil iYönlendirme imlerinin kategorize edilmesi 
(Folksonomi - tagging) 







Bir kelime ile Web 2.0



Web 2.0

Katılım
Etkileşim
Topluluk (community)p ( y)



Web 2.0  sonrasında …

Library 2.0
Community 2.0

Web 3.0
Business 2.0

Identity 2.0
Learning 2.0

y

Marketing 2.0



Kütüphane 2.0

Michael Casey LibraryCrunch adlı blog’unda 
ilk kez bu kavramı kullanmıştırilk kez bu kavramı kullanmıştır.
Aslında bu bir model olup kütüphane 
hizmetlerinde kullanıcı odaklı süreklihizmetlerinde kullanıcı odaklı sürekli 
değerlendirme ve yenileme anlamına 
gelmektedirgelmektedir.
Sadece teknoloji odaklı değişimi düşünmek 
yanlış oluryanlış olur.
Bununla beraber, Web 2.0 teknolojileri 
kütüphanelerde kullanıcı odaklı 2 0kütüphanelerde kullanıcı odaklı 2.0 
ortamlarını yaratmakta öne çıkmaktadır. 



Kütüphane 2.0 - devam

Eğer söz konusu hizmet:
Kullanıcıya başarıyla ulaşıyorsa,
Sık sık değerlendirmeye tabi tutuluyorsa
Kullanıcının katkısına açıksaKullanıcının katkısına açıksa 

Kütüphane 2.0 hizmeti diye adlandırılabilir.
ğKütüphane 2.0 her ne kadar ağırlıklı 

teknoloji tabanlı olsa da modelin fiziksel 
ortamlara uyarlanması da söz konusudur. 



Kütüphane 2.0 - Örnekler

(Halk Kütüphanesi) Gençler için mekan 
layrılması

Yarışmalar düzenlenmesi
Veri tabanlarına erişim imkanı
İndirilebilir audio kitap ve müzikİndirilebilir audio kitap ve müzik
Anlık mesajlaşma ile referans hizmeti
Kütü h b f bl ’Kütüphane web sayfasının blog’a 
dönüştürülmesi
Konu rehberlerinin Wiki olarak düzenlenmesi



Çevrimiçi Sosyal Ağ - tanım
Konu üzerine yapılmış çalışma az sayıdadır.
Farklı tanımlara ulaşılabilirFarklı tanımlara ulaşılabilir.
İşte bir tanesi:
Bireylerin

sınırları belirlenmiş bir sistem içinde halka yarı/açık profil 
oluşturmasına,

bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların listesini açıkça ğ ğ ğ ç ç
vermesine,

bu diğer kullanıcıların sistemdeki listelenmiş 
bağlantılarını görmesine ve aralarında gezmesine 
izin veren web tabanlı hizmetlerdir. 

Boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 



Çevrimiçi Sosyal Ağlar

Bu ağlara kayıtlı kişilerin yeni insanlarla 
t kt öt t l i iltanışmaktan öte mevcut çevreleri ile 
iletişime geçtikleri görülmektedir.
Bu ağların omurgasını yine ağın kayıtlı 
kullanıcısı olan arkadaşlarının listesinin de 
yer aldığı kişi profilleri oluşturur.
Profilin görülebilirliği kişiye bırakılmıştır.g ğ ş y ş
İlk sosyal ağ örneği 1997 yılında açılan 
SixDegrees com ‘dırSixDegrees.com dır. 



Belli Başlı Sosyal Ağ Siteleri

Facebook
Myspace
LinkedIn
Classmates
Orkut Google’a ait; Brezilya ve HindistanOrkut – Google a ait; Brezilya ve Hindistan
Bebo

Medya paylaşım siteleri:
YouTube
Flickr





LEMONDE.FR’da  14.01.2008 tarihinde ValleyMag.com’dan alınarak yayınlanmıştır



Facebook önde gidiyor
comScore’ın Aralık 
2007 tarihli analizine2007 tarihli analizine 
göre Facebook en 
ziyaret edilen 20 siteziyaret edilen 20 site 
arasında 13. sırada. 
Diğer sosyal ağlar 
listeye girememişler. 



Sayılarla Facebook 
66 Milyon kayıtlı kullanıcı (Son 30 günde siteye 
giriş yapanlar) g ş y p )
ABD’den sonra İngiltere 8 milyon kullanıcı ile 2., 
Kanada ise 7 milyon kullanıcı ile 3. sırada.
İlk 10’d ki k l ülk l i Tü ki lİlk 10’daki kalan ülkeler ise Türkiye, Avustralya, 
Fransa, İsveç, Norveç, Kolombiya, ve Güney Afrika

İnsanlar günde ortalama 20 dk’larını sitede 
geçiriyorlar (comScore)
En çok sayısı artan kullanıcı yaş grubu 25 yaş ve 
üzeri
Günde yüklenen 14 milyon fotograf ile 1 numaralıGünde yüklenen 14 milyon fotograf ile 1 numaralı 
fotograf paylaşım sitesi (comScore)



İYİ AMA 
BUNLARDAN 

BİZE NE?BİZE NE?
FACEBOOK BİZ 
KÜTÜPHANECİLERE 
NE SAĞLAYABİLİRNE SAĞLAYABİLİR 
Kİ?

BU 
KONULAR 
BİZE ÇOK Ç
YABANCI



OCLC’nin ilgili raporuna göre

Kütüphane kullanıcıları için sosyal ağ ütüp a e u a c a ç sosya ağ
alanları oluşturmalıdır
Amerikalı Kütüphane %14p
müdürü (382)
Diğer katılımcılar (6163) %13ğ ( )

Tartışma grupları Kitap/Makale listeleri Kütüphane bilgisi
Kütüphane hizmetleri Kitap eleştirisi Kitap 
Kulüpleri Kitap önerileri Eğitim hizmetleri

A Report to the OCLC Membership, Sharing, Privacy and Trust in in Our Networked World, OCLC, 2007

Kulüpleri Kitap önerileri   Eğitim hizmetleri



Unutmayalım ki…



Herkes bunu konuşuyor



Facebook’da neler var?

Kütüphane sayfaları
Kütüphanecilik derneklerine ait sayfalarKütüphanecilik derneklerine ait sayfalar
Kütüphane gruplarıKütüphane gruplarıp g pp g p
Kütüphane uygulamalarıKütüphane uygulamaları
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Kütüphane Uygulamaları

JSTOR Search
Librarian
Mini Libraryy
Kitap Kulüpleri
Katalog TaramaKatalog Tarama



JSTOR SEARCH





Mini Library













Türkiye’den Örnekler
UNAK
TED A kTED Ankara









Sırada ne var?

Mobil Sosyal Ağlar (MoSoSo)
Global Positioning Software (GPS) 
Cep telefonu



Teşekkürler ...

SORULAR????SORULAR????


