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Öz
Dünyadaki bilgi miktarýnýn giderek artmasý ve bilgi teknolojilerinin geliþmesi
sürecinde Internet önemli bir mecra oluþturmaktadýr. Üniversite
kütüphanelerinin web siteleri birçok kullanýcýnýn bilgiye ulaþma noktasýndaki
beklentilerini karþýlamaktadýr. Kullanýcýlarýn kütüphane web sitelerinden kolay
ve etkin olarak yararlanmasý kullanýcý tatminini etkilemektedir. Bu çalýþmada,
Türkiye'deki devlet ve vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin
özellikleri, biçim ve içerik açýsýndan karþýlaþtýrýlmaktadýr. Üniversite
kütüphanelerine ait web sitelerinin her bir ayrý ayrý ziyaret edilmiþ ve belirlenen
bazý deðerlendirme ölçütleri kullanýlarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiþtir.
Çalýþmada devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin, vakýf
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerine göre daha yetkin olduðu ve
Internet olanaklarýný daha iyi kullandýklarý belirlenmiþtir.
Abstract: Internet is an important medium in the process of development of
information and information technologies. University library web sites are used
by many users to reach information. The speed, ease and efficiency of library
web site usage contributes to users' satisfaction. This study compares library
web sites of state universities to the foundation universities in terms of form and
content. Evaluation criteria obtained through content analysis is measured by
visiting each library Web site and measures are given as frequency distribution
and percentage analysis. The study concludes that library web sites of state
universities use the Internet opportunities more effectively than the library web
sites of foundation universities.
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Giriþ
Bilgi çaðýnda bilginin artýþ hýzý akýl almaz boyutlara ulaþmýþtýr. Bu yüzden
uzmanlarýn kendi alanlarýnda güncel kalabilmeleri büyük çabalar
gerektirmektedir. Ýþte bu noktada devreye giren üniversite kütüphaneleri,
özellikleri gereði gereksinim duyulan her türlü bilgiyi, istemde bulunan herkese
iletme konumunda ve zorunluluðunda olan temel bilgi merkezleridir. Bu
merkezlerde gereksinim duyulan bilgi, araþtýrmacýlara "gereksinim duyulan
anda, gereksinim duyulan kapsamda ve elverdiðince ekonomik bir biçimde"
ulaþtýrýlabilmektedir (Çakýn, 2000, ss.27-28).
Internet, günümüz bilgi toplumunda bilgi teknolojisinin (BT) en önemli
araçlarýndandýr. Internet'in en hýzlý büyüyen bölümü olan World Wide Web,
düþük maliyetlerle ayrýntýlý bilgi iletebilme, küresel bir kitleye ulaþabilme ve
etkileþimli bir iliþki kurabilmenin çekiciliðine kapýlan kütüphane/bilgi-belge
merkezleri tarafýndan artan bir þekilde kullanýlmaktadýr. Internet, özellikle
BT'ye büyük yatýrým yapan, kullanýcý (müþteri) baðýmlýlýk programlarýna önem
veren ve daha geniþ kitlelere ulaþmak için çevrimiçi bilgi daðýtým kanallarýný
geliþtirmeye çalýþan kütüphane/bilgi-belge merkezleri açýsýndan vazgeçilmez bir
öðe haline gelmiþtir. Dolayýsýyla bilgisayara dayalý bilgi teknolojisi ve Internet
kullanýmý eðitim amaçlý olarak kullanýlmaktadýr (Asemi, 2005).
BT araçlarýný kýsaca tanýmlamak gerekirse World Wide Web (www: Dünya
Kapsamlý Að), özel olarak biçimlendirilmiþ ve birbirleriyle baðlantý kurulabilen
çok sayýda belgeyi içeren Internet sunucu sistemidir. Web sitesi, web üzerinde
belirli bir konu etrafýnda toplanan ve genellikle ana sayfadan (home page) diðer
sitelere baðlantý kurulabilen web sayfalarý grubundan oluþmaktadýr. Web sayfasý
(Web page) ise; metin, görüntü ve ses içerebilen web üzerindeki her bir belgeye
verilen addýr (Brown, 2002, s.2). Üniversite kütüphanelerinin hizmetlerini
tanýtmada yararlanacaðý önemli bir araç olan kütüphanenin "Web Sitesi", bilgi
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hizmetlerini BT aracýlýðýyla pazarlama çabalarýnda önemli bir iþlev
üstlenmektedir. Üniversite kütüphaneleri, "Internet'te daðýtýlmýþ bilgiye (metin,
görüntü, ses) serbest eriþim ve esnek bir bilgiyi yayýncýlýða sunan bir hipermetin
(çizgisel olmayan gösterim) sistemi" (Comer, 2004, s.636) olan web'i
kullanarak kütüphane web sitesine giren potansiyel kullanýcýlar hakkýnda, izin
verilen dosyalarý kullanarak, ayrýntýlý bilgiler elde edebilirler. Böylece üniversite
kütüphanesi, hem kullanýcýlarýný daha yakýndan tanýma olanaðý elde etmekte,
hem de hizmetlerin planlanmasýna iliþkin konularda alýnacak kararlar için Web
sitesi aracýlýðýyla gerekli bilgileri toplayabilmektedir (Al, 2002, s.5).
Üniversite kütüphanesinin web sitesi, kütüphanenin elektronik ortamda dýþ
dünyaya açýlan bir penceresi durumundadýr. "web siteleri, kütüphanelerin
hizmetlerini sunmada bir tanýtým aracý olarak son derece etkilidir. Ýyi
düzenlenmiþ bir web sitesi, kullanýcýlarýn hizmetlerden en etkin þekilde
yararlanmasýný saðlayacaðý gibi kurum hakkýnda bir izlenim edinilmesine de
katkýda bulunmaktadýr" (Keskin, 2005).
Bu çalýþmada, üniversite kütüphanelerinin web sitelerini biçim ve içerik
açýsýndan irdelemek amacýyla literatürden elde edilen bilgiler
deðerlendirilmekte ve Türkiye'deki uygulamaya yer verilmektedir.
Üniversite Kütüphanelerinin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi
Bir web sitesinin oluþturulmasýnda ve yönetiminde amaç, kullanýcýlara yararlý
bir hizmet saðlamak ve kuruluþun hizmetlerini duyurmak için uygun bir pencere
açmaktýr (Al ve Bahþiþoðlu, 2000, s.309). Bir web sitesi projesine
baþlandýðýnda, öncelikle sitenin içeriði ve düzenine karar verecek olan hedefler
ve politikalar tanýmlanmalýdýr (Al, 2003). Bu aþamadan sonra gerekli teknik alt
yapýnýn saðlanmasý, oluþturulan sitenin denenmesi ve kullanýcýlardan gelecek
geribildirimlere göre aksayan yönlerin giderilmesi gerekmektedir.
Kütüphanelerin, kullanýcýlarýna iyi düzenlenmiþ ve mantýklý yapýlandýrýlmýþ bir
web sitesi sunmalarý, kullanýcýlarýn sonraki dönemlerde ayný siteyi kullanma
amacý için bir motivasyon oluþturmaktadýr (Clausen, 1999, s.83).
Web sayfalarýnýn biçim ve iþlevlerine yönelik olarak yapýlan deðerlendirmelerde
5 temel nokta öne çýkmaktadýr. Bunlar; doðruluk, yetkinlik, yansýzlýk, içerik ve
güncelliktir (Brown, 2002, s.9).
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• Doðruluk (accuracy), sitenin içeriðindeki bilginin güvenilir ve tam olupolmadýðý; sayfadaki bilgileri kontrol eden bir editör ya da uzmanýn olupolmadýðý, sayfadaki metin, grafik, ses gibi öðelerin hatalý ya da eksik olupolmadýðý gibi özellikleri ifade etmektedir.
• Yetkinlik (authority), web sitesinin ticari, eðitsel, askeri ya da idari olupolmadýðý; sitenin amacý ve politikasýnýn olup-olmadýðý, sitenin bir yöneticisinin
olup-olmadýðý ve sitedeki bilgilere iliþkin iletiþim kurulabilecek bir sorumlunun
olup-olmadýðý gibi özellikleri ifade etmektedir.
• Yansýzlýk (objectivity), sitenin içeriðindeki bilginin tarafsýz olup-olmadýðý;
bilgilerin sunumunda yoruma ve kullanýcýyý etkilemeye yönelik bir çaba olupolmadýðý, varsa reklâmlarýn sayfanýn içeriðini etkileyip-etkilemediði gibi
özellikleri ifade etmektedir.
• Ýçerik (content), sitenin yapýlýþ amacýna baðlý olarak sayfalarda yer alan
bilgilerin kullanýcý amaçlarýyla örtüþüp-örtüþmediði, kullanýcýnýn aradýðý
bilginin iþine yarayýp-yaramadýðý, kullanýcýnýn ulaþtýðý bilgilerin derinliðinin
yeterli olup-olmadýðý gibi özellikleri ifade etmektedir.
• Güncellik (currency), web sitesinde günün tarihinin olup-olmadýðý, sayfanýn en
son ne zaman güncellendiði bilgisinin olup-olmadýðý, sayfadaki baðlantýlarýn
tam olarak açýlýp-açýlmadýðý ve açýlan baðlantýlarýn güncel olup-olmadýðý gibi
özellikleri ifade etmektedir (Sebek, 2004; Kapoun, 1998).
Bu ölçütlerin yanýnda siteye ulaþýlabilirlik, genel görünüþ, kullaným kolaylýðý,
teknik özellikler ve etkileþimlilik de önem taþýmaktadýr (Gürcan, 2003, ss.207209). Üniversite kütüphaneleri Web sitelerinin anýlan ölçütler dýþýnda
kullanýcýlarý için bir web sitesinin temel düzeyde iþlevini yerine getirebilmesi
konusunda öncelikle, baðlantýlarýn çalýþýp-çalýþmadýðý, sayfalarýn çabuk
yüklenip-yüklenmediði, sayfadan çýkýþýn kolay olup-olmadýðý, bilgi aramada
sayfalar arasý geçiþin kolay olup-olmadýðý ve sitenin ne kadar sýklýkta
güncellendiði sorularý önem kazanmaktadýr.
Üniversite kütüphane Web sitelerinin teknik açýdan temel düzeyde çalýþabilir
olmasýnýn yanýnda, içerik olarak da iyi düzenlenmiþ olmasý kullanýcýlar
açýsýndan önem taþýmaktadýr. Herhangi bir kullanýcýnýn aradýðý bilgiye kolayca
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ulaþabilmesi ve karþýlaþabileceði olasý sorunlarýn ortadan kaldýrýlabilmesi için
Web sitelerinde etkin bir düzenlemenin yapýlmasý gereklidir. Anýlan öðelerin
yanýnda bir kütüphane Web sitesinde kullanýcýlarýn yararlanabileceði þu
özellikler bulunmalýdýr (Jurkowski, 2003, s.30).
• Kütüphane hakkýnda bilgi
• Internet üzerinde seçilmiþ kaynaklara verilen baðlantý
• Etkileþimli e-posta
• Kütüphane adresi
• Kütüphanenin bulunduðu bölgeye iliþkin bilgi veren baðlantýlar
• Sayfanýn son güncellenme bilgisi
• Kütüphane kataloðuna baðlantý
• Diðer kütüphanelerin çevrim-içi kataloglarýna baðlantýlar
• Yerel yönetim ve kamu kurumlarýna iliþkin baðlantýlar
• Internet arama motorlarýna baðlantý
• Kütüphane ve hizmetlerine iliþkin bilgiler
• Varsa, özel koleksiyonlara iliþkin baðlantýlar
• Ziyaretçi sayacý
• Kütüphanenin Internet eriþimine iliþkin bilgiler
• Kütüphane kurallarý
• Kütüphanenin misyon ve vizyonuna iliþkin bilgi
• Yýllýk kütüphane etkinlik raporlarý
• Kullanýcý eðitimi
Bir web sitesinin oluþturulmasý aþamasýnda kullanýcýlarýn ilgisini çekebilecek ve
birbirine uyumlu renklerde seçilmiþ baðlantýlar, yazýlar ve arka plan
kullanýlmalýdýr. Renk kullanýmý ve sayfa tasarýmýnda temel amaç bir Web
sayfasýnýn okunabilir olmasýdýr. Ayný durum eðer varsa; grafik, fotoðraf ve
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tablolar için de geçerlidir (Sowards, 1997, s.157).
Bir web sitesi içinde bilgiye ulaþmayý saðlayan temel etken baðlantýlardýr.
Baðlantýlar sayfa içinde görülebilecek düzenli bir planda yerleþtirilmelidir.
Ayrýca baðlantýlarýn eriþebilir olmasý ve sayfalar arasýndaki baðlantýlara geçiþte
yüklemenin çok uzun zaman almamasý kullanýcý için kolaylýk saðlamaktadýr.
Kullanýcýlar, çalýþmayan baðlantýlarla karþýlaþarak zaman kaybederlerse, ayný
siteyi tekrar kullanma konusunda endiþe yaþayabilmektedirler. Sayfa editörleri
ya da "Webmaster"ler, sayfa içindeki baðlantýlarý düzenli bir biçimde kontrol
ederek çalýþmayan baðlantýlarý silmeli veya onarmalýdýr. Çünkü bir Web
sitesinin yetkinliði çalýþan baðlantýlarla deðerlendirilebilir (Sowards, 1997,
s.157).
Web sitelerinde kullanýlabilirlik olgusu, hem hizmet saðlayanlar hem de
kullanýcýlar için büyük önem taþýmaktadýr. Herhangi bir kullanýcý herhangi bir
web sitesinde, sitenin kullanýmýna iliþkin sorun yaþarsa; birkaç dakika içinde
siteden tatmin olamayacaðý algýsýyla ayrýlabilmektedir. Bir web sitesinin kolay
kullanýlabilir olmasý ve kullanýcýnýn site içinde aradýðý hizmet ya da çözümü
bulabilmesi, kullanýcýnýn o siteye baðlýlýðý anlamýna gelebilmektedir (Nielsen,
2000, ss.388-389).
Kullanýlabilirlik kavramý; iþlevsellik, kullanýcý, kurum, sistem ve çevre
özelliklerinden oluþmaktadýr (Fang, 2001, ss.37-45):
• Ýþlevsellik özellikleri; sitenin tasarýmý, algýlanmasý ve baþarýmýna iliþkin
öðeleri kapsamaktadýr.
• Kullanýcý özellikleri; web'i kullanan her bir kullanýcýnýn baðlantý ve kiþisel
özellikleri ile iliþkilidir. Kullanýcýlarýn bireysel özellikleri yanýnda, bilgi
edinmeden serbest zamaný deðerlendirmeye kadar web'i kullanma amaçlarý da
farklýlýk göstermektedir. Bu nedenlerden dolayý web sitelerinin yapým sürecinde,
kullanýlabilirlik ölçütlerinden biri olan kullanýcý özelliklerini de dikkate almak
gerekmektedir.
• Kurum özellikleri; her bir kurumun farklý bilgi ve deneyimlerini web ortamýna
aktarabilmesini ifade etmektedir.
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• Sistem özellikleri; bilgi saðlayýcýdan bilgi alýcýya, bilgi aktarýmý sürecinde yer
alan etkenlerin özelliklerini ifade etmektedir. Bilgi aktarýmý sürecinde arayüz,
iþlevsellik, içerik, eþgüdüm, uyarlama ve sorumluluk kavramlarý önem
taþýmaktadýr.
• Çevresel özellikler; kullanýlabilirlik ölçütü içinde yasalar, düzenlemeler, etik,
kültür, eðitim gibi öðelerden etkilenebilmektedir. Örneðin; bir web sitesinde yer
alan bilgi ve hizmetlerin saðlayýcýsý ve kullanýcýsý için fikri haklar gibi yasal
düzenlemelere uygunluk önem taþýmaktadýr.
Bilginin küresel boyutta yaygýnlaþmasýyla birlikte kütüphanelerin kullanýcýlarýna
sunduklarý hizmetler artarak çeþitlenmiþtir. Özellikle 1990'lý yýllarda Internet
kullanýmýnýn artmasýyla birlikte, kütüphanenin bulunduðu yerleþim yerinde
yaþamayan kullanýcýlar için e-posta aracýlýðýyla kaynaklardan yararlanma süreci
de baþlamýþ bulunmaktadýr. Daha sonraki aþamada çevrim-içi danýþma
kaynaklarý kullanýlmaya baþlamýþtýr. Örneðin, etkileþimliliðe olanak saðlayan
yazýlýmlar sayesinde "bize danýþabilirsiniz (ask a librarian)" hizmeti, video
konferans ve gerçek zamanlý sohbet programlarý hem kullanýcýlar hem de
kütüphaneciler için verimliliði saðlamaktadýr (McCrea, 2004, ss.11-12).
Özellikle üniversite öðrencilerinin kütüphanede geçirdikleri zaman düþünülerek
kullanýcýlarýn kendilerini rahat hissedebilecekleri uygun fiziksel düzenlemeler
(uygun ýsý, ýþýk gibi) önemlidir. Bunun yanýnda web sitesini kullanarak bilgiye
ulaþmaya çalýþan akademisyen, öðrenci ve diðer kullanýcýlar için ön plana çýkan
temel ilkeler; kaynaklarýn güvenilir olmasý, iyi bir görünüþ için gerekli tasarým,
bilgiye ulaþmayý etkin ve kolay kýlan bir tasarým, hýzlý yükleme, yararlý, tam ve
doðrulanabilir bir içerik biçiminde sýralanabilir (Tillotson, 2002, s.393).
Akademisyen, öðrenci ve diðer kullanýcýlar için basýlý kaynaklardan
yararlanmak bazý kýsýtlamalarý beraberinde getirmektedir. Bu sýnýrlýlýklara, basýlý
kaynaðý kütüphane dýþýna çýkarmak, basýlý kaynaðýn ayný anda birden fazla
kullanýcýya hizmet edememesi ya da fotokopi çektirmek gibi sýnýrlýlýklar örnek
olarak gösterilebilir. Üniversitelerin kütüphane web sitelerinden çevrim-içi
kaynaklara ulaþmak anýlan kýsýtlamalarý ortadan kaldýrabilmektedir.
Kullanýcýlarýn web sitelerinde aradýklarý özelliklerin baþýnda, gereksinimlerini
karþýlayacak doðru ve güncel kaynaklarýn bulunmasý ve bunlara eriþimin kolay
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olmasý gelmektedir (Kapoun, 1998).
Amaç, Kapsam ve Yöntem
Araþtýrmanýn temel amacý, Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin web
sitelerine iliþkin özelliklerini tanýmlamak; kütüphanelerin web sitelerini, web
tasarým karakteristiklerinden biçim ve içerik öðeleri açýsýndan çözümlemektir.
Araþtýrmada yanýtý aranan sorular þunlardýr:
• Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin web sitelerinin özellikleri nelerdir?
• Türkiye'de üniversite kütüphaneleri web sitelerinin biçim ve içeriðini oluþturan
yetkinlik, kullaným kolaylýðý, genel görünüm, içerik, güncellik ve etkileþimlilik
ölçütleri açýsýndan nasýldýr?
• Internet üzerinden kendilerini ve hizmetlerini sunma konusunda devlet
üniversite kütüphaneleri ile vakýf üniversite kütüphaneleri arasýnda, yukarýda
anýlan ölçütler açýsýndan ne tür farklýlýklar bulunmaktadýr?
Bu amaçla 53'ü devlet, 24'ü vakýf üniversitesi olmak üzere toplam 77 üniversite
kütüphane web sitesi 26 Aralýk 2005 - 03 Ocak 2006 tarihleri arasýnda ziyaret
edilmiþtir.
Literatürdeki çalýþmalardan yararlanýlarak 44 deðerlendirme ölçütü
belirlenmiþtir. Belirlenen ölçütler iki grup altýnda toplanmýþtýr. Ýlk grupta yer
alan 9 ana ölçüt (kütüphane web sitelerinin tasarýmýna iliþkin bilgiler, zemin
rengi, ziyaretçi sayacý, son güncelleme tarihi, kütüphaneye iliþkin fotoðraf,
iletiþim bilgileri, Türkçe'den baþka dil seçme olanaðý, sitedeki baðlantýlar ve site
içinde dolaþým), web sitesinin genel özellikleriyle ilgili 17 alt ölçütten
oluþmaktadýr. Ýkinci grupta yer alan dört ana ölçüt (kütüphane ile ilgili genel
bilgiler, hizmetlerle ilgili bilgiler ve kütüphaneden baðýmsýz bilgiler) ise, web
sitesinde bulunan bilgilerle ilgili 27 alt ölçütten oluþmaktadýr.
Ziyaret edilen her üniversite kütüphanesinin web sitesi belirlenen 44 ölçüte göre
tek tek deðerlendirilmiþtir. Ancak, çalýþmanýn "Bulgular ve Yorum" bölümünde
araþtýrma sonuçlarý tablolar halinde sunularak, yazarlar tarafýndan önemli
görülen maddeler için deðerlendirme yapýlmýþtýr.
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Web sitelerine iliþkin deðerlendirme yapýlýrken içerik analizi yöntemi
kullanýlmýþtýr. Ýçerik analizi, bir metindeki deðiþkenleri ölçmek amacýyla,
sistematik, tarafsýz ve sayýsal olarak yapýlan analizi ifade etmektedir (Wimmer
ve Dominick, 2000, ss.135-136). Belirlenen ölçütlere dayanýlarak hazýrlanan
listeye, ziyaret edilen her sitede aranýlan özellikler girilmiþtir. Çalýþma,
araþtýrma amaçlarýna uygun tarama modeli kullanýlarak yapýlmýþtýr. Tarama
modeli varolan mevcut bir durumu deðiþtirmeye kalkýþmadan varolduðu
biçimiyle betimlemeyi amaçlamaktadýr (Karasar, 1998, s.77). Verilerin
analizinde SPSS 12.0 for Windows (Statistical Packages for Social Science)
paket programýndan yararlanýlmýþtýr. Verilerin çözümlenmesinde sýklýk ve
yüzdelik deðerleri kullanýlmýþtýr. Sýklýk daðýlýmý ve yüzdelik deðerleri analizi
tanýmlayýcý istatistik olarak deðerlendirilmektedir (Wimmer ve Dominick, 2000,
ss.233-238).
Sýnýrlýlýklar
Deðerlendirme ölçütleri içinde yer alan maddelerden doðruluk ve yansýzlýk;
üniversitelerin resmi kurumlar olmasý nedeniyle çalýþmada, ayrý birer madde
olarak deðerlendirmeye alýnmamýþtýr. Üniversite kütüphaneleri web sitelerinin
kullanýcý odaklý hizmet sunmasý doðruluk ve yansýzlýk kavramlarýný
farklýlaþtýrmaktadýr. Teknik anlamda web sitelerinin doðruluðu
sorgulanabilirken, içerik açýsýndan kütüphanenin sunduðu bilgi/belge hizmeti
baþka kaynaklardan da saðlanabildiði için doðruluk kavramý deðerlendirme
ölçütleri içinde bir baþlýk olarak yer almamaktadýr. Kütüphane web sitelerindeki
bilgilerin herhangi bir veri iþleme sürecinden geçirilmeden web sayfasýnda yer
almasý yansýzlýk kavramýný tek taraflý kýlmaktadýr.
Bulgular ve Yorum
Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin Web Sitelerine Sahiplik Durumu
Türkiye'de 53'ü devlet, 24'ü vakýf üniversitesi olmak üzere toplam 77 üniversite
bulunmaktadýr (T.C. Yükseköðretim Kurulu, 2005). Yükseköðretim Kurulu'nun
web sitesinde bulunan üniversitelerle baðlantý kurularak üniversite
kütüphanelerinin Internet üzerinde web sitesine sahip olup-olmadýklarý
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araþtýrýlmýþtýr. Sonuç olarak iki devlet üniversite kütüphanesi (bunlardan birinin
üniversite web sitesindeki kütüphane baðlantýsýna týklandýðýnda yalnýz çevrimiçi
kütüphane kataloðuna ulaþýlabilmekte; diðerinde ise kütüphane web sitesine
eriþim olanaklý deðildir) haricinde diðer üniversite kütüphanelerinin web
sitesine sahip olduklarý belirlenmiþtir (%97).
Üniversite Kütüphanelerinin Web Siteleriyle Ýlgili Genel Özellikler
Üniversitelerin ana web sayfalarýndaki kütüphane web siteleri farklý yerlerde
bulunabilmekte ve bu sitelerin kütüphane web sayfasýyla olan baðlantýlarý bazen
ana sayfada kolaylýkla görülürken, bazen de alt sayfalarýn içinde yer aldýðý
belirlenmiþtir. Kullanýcýlar, genellikle kütüphane sayfasýnýn adresini
belleklerinde tutmak yerine üniversite ana sayfasýndan bulmayý tercih
etmektedirler (Al ve Bahþiþoðlu, 2000, s.314). Bu durumda, kütüphane web
sitesine iliþkin ana sayfada kolaylýkla görülebilecek ya da diðer baðlantýlardan
farklý renk ve karakter ile dikkat çekebilecek bir baðlantý verilmelidir.
Ýncelenen 77 üniversite web sitesinin tamamýnda kütüphane web sitesine
baðlantý bulunmaktadýr. Bu durum, özellikle sanal ortamda verilen hizmetlerin
yaygýnlaþmasý ve iþbirliðine yönelik çalýþmalarýn artýþý göz önünde
bulundurulduðunda uzaktaki kullanýcýlar için üniversite kütüphanesine kolay
eriþim olanaðý tanýmasý açýsýndan önemlidir (Al ve Bahþiþoðlu, 2000, s.314).
Bu bölümde kütüphane web siteleri; tasarým, zemin rengi, ziyaretçi sayacý,
güncelleme tarihi, kütüphaneye iliþkin görüntüler, iletiþim, dil seçme olanaðý,
baðlantýlar, site içinde dolaþým gibi genel özellikler açýsýndan analiz edilmiþtir.
Artan rekabet ve küreselleþme sonucu bilgi çaðý organizasyonlarýnýn gittikçe
artan oranda, sadece kendi sahip olduðu yetenek ve becerileri temel alan iþleri
yapmak istemeleri; öz yeteneklerin (core competence) kullanýlmadýðý iþleri,
örgüt dýþýndaki baþka iþletmelerden almak eðilimi, yaygýn bir dýþ kaynaklardan
yararlanma (outsourcing) uygulamasýný ortaya çýkarmýþtýr (Koçel, 2003, s.389).
Türkiye'deki üniversite kütüphaneleri de bu tür yönetim uygulamalarýndan
yararlanarak Web tasarýmý, fotokopi, kütüphane otomasyonu, ciltleme gibi iþleri
profesyonel þirketlere býrakabilmektedirler (bkz. Tablo 1).
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Tablo 1. Kütüphane Web Sitesi Tasarýmcýsýna Ýliþkin Bilgiler (N=75)

Tablo 1'de üniversite kütüphanelerinin web sitelerinin %48'inde tasarýmcýya
iliþkin bilgi bulunmamaktadýr. Buna karþýn kütüphane web sitelerinin %28'i
kütüphane personeli tarafýndan, %20'si kütüphanenin baðlý bulunduðu
üniversitenin Bilgi Ýþlem Merkezi tarafýndan ve %4'ü ise profesyonel web
tasarýmý yapan bir þirket tarafýndan tasarlanmýþtýr.
Web sitelerinin oluþturulmasýnda renk kullanýmý ayýrt edici, yön gösterici ve
vurgulayýcý iþlevler taþýmaktadýr. Genellikle web siteleri beyaz zemin üzerinde
siyah yazý kullanarak arka ve ön zemin arasýnda karþýtlýk oluþturmaktadýr.
Böylelikle kullanýcýlarýn metinleri göz yorulmasý olmadan okumasý
kolaylaþmaktadýr (Onursoy, 2001, s.72).
Tablo 2. Kütüphane Web Sitesinin Zemin Rengi (N=75)

Tablo 2'de üniversite kütüphanelerinin %72'sinin Web sitelerinde zemin rengi
olarak beyazý tercih ettikleri görülmektedir. Kullaným kolaylýðý nedeniyle web
sitelerinin zemin rengi beyaz olarak tercih edilmektedir. Mavi zemin rengini
tercih edenlerin oraný %15; sarý rengi tercih edenlerin oraný ise %9'dur.
Kütüphanelerin %4'ünde zemin rengi olarak gri tercih edilmektedir.
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Web sitelerinin güncelliði, Internet kullanýcýlarýnýn siteden olumlu izlenimlerle
ayrýlmalarýný saðlayan ve ziyaretçilerin geri dönüþünü temin eden en önemli
öðelerden biridir. Sitenin sürekli olarak güncellenmesi, kullanýcýlarýn siteyi daha
sýk ziyaret etmelerini saðlamaktadýr. Web sitelerinin güncellenmesi,
kütüphanenin siteye ve özellikle kullanýcýlara gösterdiði özenin bir kanýtýdýr.
Sitede son güncelleme tarihinin yer almasý ise kütüphaneye ait bilgilerin ne
kadar yeni olduðunu vurgulamak açýsýndan önemlidir.
Ziyaretçilerin gözünde örgüt imajýný etkileyen önemli bir diðer öðe de sitede yer
alan görüntülerdir. Tablo 3'te görüldüðü gibi, kütüphane Web sitelerinde
kütüphaneyi tanýtýcý görüntüye yer veren Web sitelerinin oraný %72'dir.
Üniversite kütüphane Web sitelerinde, temel kütüphane bilgilerinden olan
ziyaretçi sayacý ve son güncelleme tarihine sahiplik oraný %31 olmasýna karþýn,
kütüphanelerin %69'u web sitelerinde ziyaretçi sayacý ve son güncelleme
tarihine yer vermemektedirler.
Tablo 3. Kütüphane Web Sitelerindeki Temel Kütüphane Bilgileri (N=75)

75 üniversite kütüphanesinin web sitesinde kütüphaneye iliþkin görüntü olupolmadýðý araþtýrýldýðýnda, kütüphanelerin %72'sinde fotoðraf(lara) rastlanýrken,
%28'inin web sitelerinde herhangi bir görüntüye yer verilmediði belirlenmiþtir.
Kütüphane web siteleri, kullanýcýlara örgütle birebir iletiþim kurma olanaðý
saðlamaktadýr. Kütüphanenin web sitesinde posta adresi, telefon-faks numaralarý
ve elektronik posta (e-posta) adreslerine yer vermesi kullanýcýlarýyla birebir
iletiþim kurma ve onlardan geribildirim alma istekliliðini göstermektedir. Tablo
4'te kütüphanelerin web sitelerinde yer alan iletiþim bilgileri görülmektedir.
Tabloya göre; kütüphane Web sitelerinin %81'inde posta adresi
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bulunmaktayken, %19'unda bu bilgiye rastlanmamýþtýr. Kütüphanelerin Telefon
numaralarý web sitelerinin %91'inde bulunmasýna karþýn, %9'unde bu bilgiye
rastlanmamýþtýr. Yine kütüphanelerin web sitelerinde Faks numarasý %69
oranýnda yer almasýna karþýn, %31'inde bu bilgi bulunmamaktadýr.
Kütüphanelerin e-posta adreslerinin ise, web sitelerinin %92'sinde bulunmasýna
karþýn, %8'inde yer almadýðý görülmektedir.
Tablo 4. Kütüphane Web Sitelerindeki Ýletiþim Bilgileri (N=75)

Küresel kütüphane kullanýcýsýnýn Web sitesindeki bilgilerden yararlanabilmesi
için farklý dil seçenekleri sunmak, kullanýcý (müþteri) deðeri yaratmada etkili bir
yaklaþýmdýr.
Tablo 5. Türkçe'den Baþka Bir Dil Seçme Olanaðý (N=75)

Tablo 5'te görüldüðü gibi, üniversite kütüphaneleri web sitelerinin %36'sýnda
Türkçe'den baþka bir dil seçme olanaðý bulunurken, %64'ünde bu olanaða
rastlanýlmamaktadýr.
Bir Web sitesinde baðlantýlarýn etkin olarak çalýþmamasý, mevcut bilgilere
ulaþamayan ziyaretçilerin gözünde kütüphane imgesini (imaj) olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu nedenle baðlantýlarýn etkin çalýþmasý ve kütüphane
tarafýndan sürekli olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
Ýþbirliði çalýþmalarý, kütüphane hizmetlerini etkin kýlmak için vazgeçilmez bir
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öðedir. Ýþbirliðinin temelinde kullanýcýlara daha hýzlý, daha ekonomik ve daha
iyi hizmet verme anlayýþý yatmaktadýr. Gerek elektronik ortamdaki bilgi
kaynaklarýnýn ve hizmetlerinin giderek artmasý; gerekse bilgi iþleme, depolama
ve iletiþim teknolojilerinin kütüphaneler tarafýndan da edinilebilmesi, elektronik
bilgi kaynaklarýnýn paylaþýmýný kolaylaþtýrmýþ ve kütüphaneler için yeni iþbirliði
alanlarýný ortaya çýkarmýþtýr (Tonta, 1999, s.494).
Tablo 6. Kütüphane Web Sitelerindeki Baðlantýlar (N=75)

Tablo 6'dan da izlenebileceði gibi, kütüphane web sitelerinin %15'inde
çalýþmayan baðlantý bulunurken, %85'inde ise çalýþmayan baðlantýya
rastlanmamýþtýr. Kütüphanelerin %67'si web sitelerinde diðer üniversite
kütüphanelerine baðlantý verirken, %33'ünde bu baðlantý bulunmamaktadýr.
Üniversite kütüphanelerinin %61'inde iþbirliði yapýlan kurum/kuruluþlara
(kütüphane/bilgi-belge merkezleri ve konsorsiyumlar) baðlantý varken,
baðlantýsý bulunmayan kütüphanelerin oraný %39'dur.
Web sitesi içinde kullanýcýlarýn site içinde kaybolmadan, etkin bir biçimde
istedikleri bilgilere ulaþabilmeleri için site içinde yönlendirmenin iyi yapýlmasý
son derece önemlidir. Ayrýca site içinde arama yapma olanaðýnýn bulunmasý,
ziyaretçilerin gereksinim duyduðu bilgi(lere) hýzlý ve kolay bir biçimde
ulaþmalarýný saðlamakta ve kullanýcýyý anýnda ilgili bölümlere
yönlendirmektedir. Kullanýcýlarýn site içinde aradýklarý bilgiye kolaylýkla
ulaþmalarýný saðlayan bir baþka uygulama ise site haritasýdýr.
Sitede bulunan yardým seçeneði ziyaretçilere web sitesinin kullanýmý konusunda
yardýmcý olmakta ve yol göstermektedir. Bu olanak, özellikle Internet'i
öðrenmekte olan yeni kullanýcýlar için oldukça yararlý bir uygulamadýr.
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Tablo 7. Kütüphane Web Siteleri Ýçinde Dolaþým (N=75)

Tablo 7'de görülebileceði gibi, kütüphane web sitelerinin %21'inde sayfalar arasý
geçiþte site içinde yönlendirme iþareti bulunmasýna karþýn, %79'u bu olanaða
sahip deðildir. Site içinde arama yapma olanaðý bulunan kütüphanelerin oraný
%24 iken, bu olanaðý saðlamayan kütüphanelerin oraný ise %76'dýr. Tabloya
göre; içinde site haritasý ve yardým butonu bulunan kütüphane web sitesinin
oraný %9 olmasýna karþýn, %91'lik bir oranla kütüphaneler anýlan olanaklarý
saðlamaktadýr.
Üniversite Kütüphanelerinin Web Sitelerinde Bulunan "Kütüphaneyle Ýlgili"
Bilgiler
Günümüz rekabet ortamýnda kurum kimliði ayýrt edici bir öðedir. Kullanýcý,
bilgi edinimi kararýnda hizmetin iþlevsel faydalarý kadar kurum kültürü ve
kimliðini de deðerlendirmektedir. Internet aracýlýðýyla kütüphaneyle ilgili bilgi
saðlamak, etkileþim içine girilen örgütün kimliðini bilmek isteyen kullanýcýlar
için önemlidir. Bu nedenle güçlü kurumsal kimliðe sahip kütüphaneler tercih
edilme üstünlüðüne sahiptir.
Kütüphanelerin, kullanýcýlarýnýn kütüphane ve hizmetlerine iliþkin soru ve
sorunlarýný birebir etkileþime girerek yanýtlamalarý, örgütler açýsýndan çok
sayýda çalýþaný gerektiren maliyetli bir uygulamadýr. Ancak, kütüphaneler
müþteri destek hizmeti ile, kullanýcýlarýn kütüphaneye en fazla yönelttikleri
sorularý sýnýflandýrarak, bu sorulara verilen yanýtlarýn sunulduðu sýkça sorulan
sorular bölümü ile maliyeti en aza indirebilmektedir.
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Tablo 8. Kütüphaneyle Ýlgili Bilgiler (N=75)

Tablo 8'de üniversite kütüphane Web sitelerinin %59'unun tarihçe bilgisine yer
verdikleri görülmektedir. Ýçerik analizi sonuçlarýna göre; üniversite
kütüphaneleri Web sitelerinde kütüphane personeli bilgisi %91 oranýnda,
duyurular/haberler %77 oranýnda ve çalýþma saatleri bilgisi de %76 oranýnda yer
almaktadýr. Buna karþýn Web sitelerinde sýkça sorulan sorular (%21) ve
geribildirim (%41) bilgilerinin yer alma oranlarý oldukça düþük bulunmuþtur.
Örgütlerde misyon kavramý, örgütün kuruluþ nedenini, ne yapmak istediðini ve
hedef/amaçlarýný açýklayan yazýlý ifadedir (Boone ve Kurtz, 2005, s.273). Bir
kütüphanenin misyonu, onu diðer kütüphanelerden ayýrt edici özelliðe sahiptir.
Kütüphanelerde misyonun belirlenmiþ olmasý, çalýþanlarýn örgüte baðlýlýðýný
saðlamaktadýr. Vizyon ise; geleceði biçimlendiren, tanýmlayan ve ifade eden bir
senaryodur. Vizyon sürekli olarak yenilenen bir süreçtir ve bu özelliði ile
örgütün de sürekli bir devinim içinde olmasýný saðlar (Berberoðlu, 2002, ss.315317). Kütüphanelerin organizasyon þemalarýnda örgütün yönetim basamaklarý
ve çalýþanlara iliþkin bilgiler bulunmaktadýr. Kullanýcýlar açýsýndan bu tür
bilgilere ulaþmak, kütüphanenin misyon, vizyon ve yönetim kademelerini
bilmeleri, dolayýsýyla kullanýcýsý olduklarý kütüphaneyi daha iyi tanýmalarýný
saðlayacaktýr.

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki...

Tablo 9. Kütüphane Yönetimiyle Ýlgili Bilgiler (N=75)

Tablo 9'da üniversite kütüphane web sitelerinde misyon ve vizyon cümlesine
%43 oranýnda, yöneticilere iliþkin bilgi (özgeçmiþ)'e de %7 oranýnda yer
verildiði görülmektedir. Ýncelenen toplam 75 üniversite kütüphanesi içinde, web
sitelerinde organizasyon yapýsýna iliþkin bilgi veren üniversite kütüphanesi
sayýsý da 36 olarak belirlenmiþtir (%48).
Üniversite Kütüphanelerinin Web Sitelerinde Bulunan "Hizmetlerle Ýlgili"
Bilgiler
Kütüphane web sitelerinde, Internet ortamýnda verilen çeþitli bilgi hizmetleri de
sunulabilmektedir. Kütüphane tarafýndan hazýrlanan çeþitli listeler, kataloglar,
veri tabanlarý veya elektronik yayýnlar, ödünç verme kurallarý, kitap ayýrtma
(rezerve), kütüphanelerarasý belge saðlama, kütüphane tanýtýmý ve "bize
danýþabilirsiniz (ask a librarian)" gibi daha önce geleneksel araçlarla verilmeye
çalýþýlan bilgi ve hizmetler, günümüzde Internet ortamýna taþýnmaktadýr (Al ve
Bahþiþoðlu, 2000, s.316). Çalýþmada ziyaret edilen kütüphane web siteleri bu
açýlardan da incelenmiþtir.
Günümüz bilgi teknolojisi; kullanýcýnýn mekân olarak kütüphaneye gitmeden
hizmetlerden en etkin biçimde yararlanmasýna olanak saðlamaktadýr. "Bir
kütüphanenin en önemli hizmetlerinden birisi, sahip olduðu koleksiyonu
kullanýcýlarýna tanýtmasýdýr. Bu, iyi bir katalog ile gerçekleþebilir. Çevrimiçi
kataloglarýn arayüzlerle web üzerinden taranabilir olmasý, bir kütüphane için
olmazsa olmaz ölçütlerden birisi haline gelmektedir" (Al ve Bahþiþoðlu, 2000,
s.317). Kütüphane otomasyonu konusunda eski bir geçmiþe sahip olmadýðýmýz
göz önünde bulundurulursa, ziyaret edilen 76 üniversite kütüphanesi web
sitesinin 72'sinde (%95) çevrimiçi kataloðun bulunmasý umut verici bir
durumdur (bkz. Tablo 10).
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Tablo 10. Kütüphanelerin Çevrim-Ýçi Kataloða Baðlantý Durumu (N=72)

Tablo 11 incelendiðinde, Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin %44 oranla
YORDAM, %21'le BLISS, %7 ile KYBELE adlý kütüphane otomasyon
programlarýný tercih ettikleri görülmektedir. Bu programlarý MILAS (%6),
INNOPAC (%4), ISKENDERÝYE (%1,4), MILLENNIUM (%1,4), VTLS
(%1,4) (toplamda bu üç veri tabanlarýnýn oraný %4'tür) izlemektedir.

Tablo 11. Kütüphanelerde Kullanýlan Otomasyon Programlarý (N=72)

Ticari otomasyon programýný tercih etmeyerek koleksiyonlarýný kendi
olanaklarýyla bilgisayar ortamýna aktaran üniversite kütüphanelerinin oraný ise;
(diðer) %14'tür.
Kütüphane dermesinde önemli bir yere sahip olan süreli yayýnlarýn listesi,
kullanýcýlarýn bu kaynaklardan daha etkin bir biçimde yararlanmasý açýsýndan
büyük önem taþýmaktadýr. Bu listeler özellikle kütüphaneler arasýnda iþbirliði ile
belge saðlama hizmetini destekleyen temel hizmetlerden birisidir (Al ve
Bahþiþoðlu, 2000, s.317).
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Tablo 12'de kütüphanelerin %51 oranla web sitelerinde süreli yayýnlar listesine
yer verdikleri görülmektedir. Kütüphane dermesine dahil edilen yeni
kaynaklardan kullanýcýlarýn en kýsa zamanda haberdar olabilmesi için yeni
yayýnlar listesinin hazýrlanmasý tercih edilmektedir. Ýncelenen kütüphanelerden
45'inin (%60) sitelerinde yeni yayýnlar listesine yer vermedikleri belirlenmiþtir.
Veri tabanlarý konusunda kütüphanelerdeki en son eðilim, çevrimiçi
bibliyografik veri tabanlarýna eriþimden çevrimiçi tam metin bibliyografik veri
tabanlarýna doðru bir geçiþi iþaret etmektedir. Bunun en önemli nedeni,
dergilerin büyük bir çoðunluðunun artýk web'de tam metin makale eriþim
olanaðýna sahip bulunmasýdýr (Mercado, 1999, s.262). Bu nedenden dolayý,
Türkiye'deki üniversite kütüphaneleri, kullanýcýlarýnýn talepleri doðrultusunda
farklý çevrimiçi veri tabanlarýna abone olmaktadýrlar. Hatta bazý üniversite
kütüphaneleri birleþerek ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri
Konsorsiyumu) adýyla ortak bir çatý altýnda toplanmýþlardýr. Bu konsorsiyuma
üye kütüphaneler çeþitli çevrimiçi veri tabanlarýna eriþim saðlamýþlardýr.
Üniversite kütüphanelerinin büyük bir çoðunluðu 2000'li yýllarýn baþlarýnda
ULAKBÝM (Ulusal Akademik Að ve Bilgi Merkezi) tarafýndan baþlatýlan
VEDES (Veri Tabanlarý ve Elektronik Dergilere Ev Sahipliði) projesi
aracýlýðýyla ISI (Institute for Scientific Information) ve SilverPlatter veri
tabanlarýna eriþim olanaðý bulmuþlardýr (Al ve Bahþiþoðlu, 2000, s.318).
Çevrimiçi veri tabanlarýna/elektronik yayýnlara abone olan 71 üniversite
kütüphanesi (%95) bulunmaktadýr. Ödünç verme kurallarý 67 üniversite
kütüphanesinin Web sitesinde (%89) yer alýrken, çevrimiçi rezerve yapma
olanaðýna sahip 8 kütüphane (%11) bulunmaktadýr.
Kütüphanelerarasý belge saðlama, kütüphanelerin, kendi koleksiyonuyla sýnýrlý
kalmadan, kullanýcýlarýn bilgi/belge gereksinimlerini karþýlamaya yönelik
önemli bir hizmettir. Bu hizmete iliþkin bilgileri Web sitelerinde bulunduran
kütüphanelerin oraný %57'dir.
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Tablo 12. Hizmetlerle Ýlgili Bilgiler (N=75)

Kütüphanelerin önemli iþlevleri arasýnda yer alan kullanýcý eðitimi/kütüphane
oryantasyonu hizmeti günümüzde artýk elektronik ortamda verilebilmektedir.
Ýþgören ve kullanýcý zamanýndan tasarruf saðlayan bu hizmet 11 kütüphane
(%15) tarafýndan verilmektedir. Kütüphanelerin danýþma (referans)
bölümlerince yürütülen ve kullanýcýlar açýsýndan oldukça önemli olan "bize
danýþabilirsiniz (ask a librarian)" hizmeti 7 kütüphane (%9) tarafýndan çevrimiçi
olarak verilmektedir.
Üniversite Kütüphanelerinin Web Sitelerinde Bulunan "Kütüphaneden
Baðýmsýz" Bilgiler
Kütüphane web sitesinde ziyaretçilerin, kütüphaneyle ilgili bilgilerin yaný sýra
bilgi sektörü ile ilgili diðer konularda gereksinim duyduklarý bilgilere
ulaþmalarý, siteden elde ettikleri deðeri artýracaktýr. Her kütüphane web sitesinin
bilgi ve kaynak tarama hizmeti sunmasý yanýnda kullanýcýlarýn baþka zihinsel
aktivitelere ulaþabilmesini saðlamasý da web sitelerine eriþim anlamýnda bir artýþ
saðlayabilir. Bu artýþ, potansiyel kullanýcýlara reklâmla ulaþabilme yanýnda
kütüphane için bir gelir de saðlayabilir. Bu uygulama kütüphane web sitelerinin
temel amaç ve iþlevlerinden uzaklaþmadan yapýlmalýdýr.
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Tablo 13. Kütüphaneden Baðýmsýz Bilgiler (N=75)

75 üniversitenin kütüphanelerinin web siteleri içinde, %28 oranýnda günlük
gazetelere çevrimiçi baðlantý bulunmaktadýr. Kullanýcýlar için yayýnevleri gibi
tedarikçilere iliþkin baðlantý bulunan sitelerin oraný ise %35'tir. Yaygýn
uygulamadan farklý olarak 2 üniversite kütüphanesinin web sitesinde ticari
reklâm biçiminde deðerlendirilebilecek baðlantýlar görülmektedir. Örneðin,
Ýnönü Üniversitesi kütüphane web sitesinde Cumhuriyet Gazetesi'ne iliþkin
reklâm sembolü bulunmaktadýr. Diðer bir örnek ise, Atýlým Üniversitesi
kütüphane web sitesinde Amazon.Com yayýnevine iliþkin reklâm sembolüdür.
Bu uygulamalarýn kütüphaneye gelir saðlayýp-saðlamadýðý bilinmemektedir.
Kullanýcýlarýn zihinsel yorgunluðunu rahatlatabilecek ya da farklý bir alanda
serbest zaman deðerlendirme olanaðý sunacak etkinlikler önem taþýmaktadýr. Bu
uygulamaya yer veren üniversitelerin kütüphanelerinin web siteleri oraný
yalnýzca %11'dir.
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Devlet Üniversitelerinin Kütüphanelerinin Web Siteleri Ýle Vakýf
Üniversitelerinin Kütüphanelerinin Web Sitelerinin "Doðruluk", "Yetkinlik",
"Yansýzlýk", "Ýçerik" ve "Güncellik" Ölçütleri Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý
Tablo 14. Devlet ve Vakýf Üniversiteleri Web Sitelerinin "Yetkinlik Ölçütleri"
Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý (Devlet N=51) (Vakýf N=24)

Yetkinlik ölçütü açýsýndan vakýf üniversiteleri kütüphaneleri ile devlet
üniversiteleri kütüphaneleri arasýnda Tablo 14'te görülen bazý farklýlýklar
þunlardýr: Kütüphanenin posta adresi bilgisine yer veren devlet üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinin oraný %78 iken; bu oran vakýf üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinde %88 olarak belirlenmiþtir. Kütüphanelerin e-
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posta adresi kullanma oranlarýnda da vakýf üniversitelerinin kütüphaneleri öne
çýkmaktadýr. Vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web siteleri %96 oranýnda
e-posta adresine yer vermiþken, bu rakam devlet üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinde %90 olarak belirlenmiþtir.
Devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web siteleri ile vakýf üniversitelerinin
kütüphanelerinin web siteleri arasýnda yetkinlik ölçütü açýsýndan temel düzeyde
farklýlýklar görülmemektedir. Ancak, önemli farkýn tarihçe bilgisi ölçütü
açýsýndan ortaya çýktýðý söylenebilir. Tabloya göre; kütüphanenin tarihçesine
iliþkin bilgi veren devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin oraný
%78 iken; bu oran vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde
%17'dir. Bunun nedeni, vakýf üniversitelerinin kuruluþ tarihlerinin devlet
üniversitelerine oranla daha yeni olmasýdýr.
Tablo 15. Devlet ve Vakýf Üniversiteleri Web Sitelerinin "Kullaným Kolaylýðýna
Ýliþkin Ölçütler" Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý
(Devlet N=51) (Vakýf N=24)

Web sitelerinde yaygýn olarak kullanýlan zemin renginin beyaz olduðudur.
Beyaz zemin üzerinde -zýtlýk oluþturacak biçimde- siyah renkli yazý
kullanýlmasýnýn nedeni web sitesinin daha rahat biçimde okunmasýný
saðlamaktýr, bu amaçla beyaz rengin kullanýldýðý düþünülmüþtür. Devlet
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sayfalarýnda %77 oranýnda beyaz zemin
tercih edilirken, vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sayfalarýnda bu
oran %63'tür. Siyah beyaz renk kullanýmýnýn saðlamýþ olduðu kullaným kolaylýðý
açýsýndan kütüphane statülerine göre %14 oranýnda fark bulunmaktadýr.
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Tablo 16. Devlet ve Vakýf Üniversiteleri Web Sitelerinin "Ýçerik Ölçütleri"
Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý
(Devlet N=51/52) (Vakýf N=24)

Ýçerik ölçütlerin"e iliþkin olarak Tablo 16'da yer alan maddelerde belirgin olarak
saptanan farklýlýk, kütüphaneden haberler/duyurular bölümünde ortaya
çýkmaktadýr. Bu bölüme yer veren devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web
sitelerinin oraný %80 iken, ayný oran vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin
web sitelerinde %71'dir. Çevrimiçi kataloða eriþimi olan devlet üniversitelerinin
kütüphanelerinin web siteleri oraný %96 iken, vakýf üniversiteleri
kütüphanelerinin web sitelerinde bu oran %92'dir. Web sitelerinde
kütüphaneciler için yararlý baðlantýlara yer veren kütüphanelerin oraný devlet
üniversitelerinde %18 olmasýna karþýn, vakýf üniversitelerinde bu oran %8
olarak belirlenmiþtir. Bu durumda içerik ölçütleri açýsýndan kütüphane
statülerine göre %10'luk fark bulunmaktadýr.
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Tablo 17. Devlet ve Vakýf Üniversiteleri Web Sitelerinin "Güncellik Ölçütleri"
Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý
(Devlet N=51) (Vakýf N=24)

Web sitelerinde ziyaret sayacý bulunan devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin
oraný %33 iken, bu oran vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinde %25'tir. Son
güncelleme bilgisi yer alan devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web
sitelerinin oraný %29 olarak görülürken, bu oran vakýf üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinde %33 olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu verilere
göre; güncellik boyutunda her iki kütüphane statüleri arasýnda yaklaþýk %4
oranýnda düþük bir fark olduðu görülmektedir.
Tablo 18. Devlet ve Vakýf Üniversiteleri Web Sitelerinin "Etkileþimlilik
Ölçütleri" Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý
(Devlet N=51) (Vakýf N=24)
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Geri bildirim olanaðý bulunan devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web
sitesi oraný %49 olarak görülürken, bu oran vakýf üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinde %25'tir. Çevrim-içi kütüphane tanýtýmý/sanal
kullanýcý eðitimi bulunan devlet üniversiteleri kütüphanelerinin web siteleri
oraný %18 iken, vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde bu oran
%8'dir. Çevrim-içi yayýn ayýrtma (rezerve) olanaðý bulunan devlet
üniversitelerinin kütüphanelerinin web siteleri oraný %14 olarak belirlenirken,
vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde bu oran %4'tür. Bize
danýþabilirsiniz hizmeti haricindeki diðer hizmetlerde kütüphane statüsü
açýsýndan farklýlýklar ortaya çýktýðý söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler
Al ve Bahþiþoðlu'nun 2000 yýlýnda yaptýklarý çalýþmada, toplam 53 devlet
üniversitesinden %73'ünde (37 site) kütüphaneye ait bir web sitesi olduðu
belirlenmiþtir. Ayný çalýþmada son güncelleme tarihine iliþkin bilgi olan 6 devlet
üniversitesinin kütüphane web sitesi (%16) olduðu belirlenmiþtir. Yazarlar, 37
devlet üniversitesi içinde çevrim-içi kataloða eriþimi olan 22 üniversite
kütüphanesi (%59) belirlemiþlerdir. Çevrimiçi veri tabanlarýna eriþim olanaðý
sunan 29 devlet üniversitesi kütüphanesi (%78) bulunmaktadýr (Al ve
Bahþiþoðlu, 2000, ss.314-317). Mevcut durumda ise (Ocak 2006); 53 devlet
üniversitesi kütüphanesinden 51'inin (%96) web sitesine sahip olduðu
belirlenmiþtir. Son güncelleme tarihine iliþkin bilgi veren devlet
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin sayýsý 15 (%29) olarak
görülmektedir. 52 devlet üniversitesi kütüphanesinin, 50'sinde (%96) çevrimiçi
kataloða eriþim olanaðý bulunmaktadýr. 51 devlet üniversitesi kütüphanesine ait
web sitesi içinde 49'unun (%96) çevrimiçi veri tabanlarýna eriþim olanaðý vardýr.
Web sitesine sahip olma, son güncelleme tarihine iliþkin bilgi, çevrimiçi
kataloða ve çevrimiçi veri tabanlarýna eriþim olanaðý açýsýndan, devlet
üniversiteleri kütüphanelerinin web sitelerinin oluþumunda son 6 yýl içinde
belirgin bir geliþmenin yaþandýðý söylenebilir.
Üniversite kütüphane web sitelerinin deðerlendirilmesine iliþkin olarak yapýlan
bu çalýþmada web siteleri, yetkinlik, kullaným kolaylýðý, genel görünüm, içerik,

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki...

güncellik ve etkileþimlilik ölçütlerine göre deðerlendirilmiþtir.
Web kullanýcýlarý üniversite kütüphane web sitesi içinde aradýklarý bilgiye
olabildiðince hýzlý ve doðru olarak ulaþabilmelidir. Kullanýcýlarýn aradýklarý
kaynak ya da bilgiye kolaylýkla ulaþabilmeleri, web sitesinin etkin biçimde
çalýþtýðýnýn bir göstergesidir.
Üniversite kütüphane web sitelerinin yaklaþýk yarýsý, sitenin tasarým bilgilerine
yer vermemektedir. Web sitelerinin zemin rengi olarak beyaz renk öne
çýkmaktadýr. Son güncelleme tarihi ve ziyaret sayacý uygulamasý olan kütüphane
web sitesi oraný ise %30 olarak görülmektedir.
Üniversite kütüphanelerinin dýþa bakan yüzü olan iletiþim bilgilerinde, e-posta
hesabý kullanýmý ilk sýradadýr. %92 oranýndaki e-posta hesabý kullanýmýný,
sýrasýyla %91'lik bir oranla telefon numarasý kullanýmý, %81'lik bir oranla posta
adresi kullanýmý ve %69'luk bir oranla faks kullanýmý izlemektedir. Vakýf ve
devlet üniversiteleri bu yönden karþýlaþtýrýldýðýnda; "vakýf üniversiteleri, devlet
üniversitelerine oranla iletiþim bilgilerine daha fazla yer vermektedir" yargýsýna
varýlabilir.
Üniversite kütüphanelerinin web sitelerinde Türkçe'den baþka dil kullanýmý
olarak Ýngilizce görülmektedir. Toplam 77 site içinde 27'si, kullanýcýlara
Ýngilizce dil seçimi olanaðý sunmaktadýr.
Kütüphanelerin bilgi saðlama hizmetlerinden olan diðer üniversite
kütüphanelerinin web sitelerine baðlantý veren kütüphanelerin oraný %67'dir.
Kullanýcýlarýn site içinde aradýklarý bilgiyi kolaylýkla bulabilmelerini saðlayan
uygulama site haritasýdýr. Site haritasý olan üniversite kütüphanelerinin web
siteleinin oraný %9'dur. Kullanýcýlarýn kütüphaneye ve hizmetlere iliþkin
bilgilenmesini saðlayan bir baþka uygulama da duyurular/haberler bölümüdür.
Üniversite kütüphaneleri web sitelerinde bu uygulamaya yer verilme oraný %77
olarak görülmektedir.
Üniversite kütüphane web sitelerinde kullanýlan otomasyon programlarýna
bakýldýðýnda ise; YORDAM programý %44'lük bir kullaným oraný ile ilk sýrada
yer almaktadýr. Ýkinci sýrada ise %21 ile BLISS programý yer almaktadýr.

167

168

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Mesut Kurulgan ve Fatih Bayram

Kütüphanelerin sunduðu hizmetlerin çeþitliliði ve iþlevselliði, kullanýcýlarýn
memnuniyet düzeylerini etkilemektedir. Bu memnuniyeti artýrabilecek
uygulamalardan biri olan çevrim-içi "bizi danýþabilirsiniz" hizmeti, devlet
üniversite kütüphanelerinin web siteleri içinde yalnýzca %10 oranýnda yer
almaktadýr. Bu oran vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde
%8'dir. Kullanýcýlarýn sorunlarýna daha hýzlý çözümler bulabilmek için onlardan
geribildirim alabilmek önemlidir. Geribildirim formu bulunan devlet üniversite
kütüphanelerinin web siteleri oraný %49 olarak belirlenirken, bu oran vakýf
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde %25'tir. Etkileþimlilik
ölçütleri açýsýndan devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde,
vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerine oranla kütüphane ile
kullanýcý arasýnda etkileþimi saðlayan uygulamalarýn daha etkin olduðu
görülmektedir.
Ýçerik ölçütleri açýsýndan yapýlan karþýlaþtýrmada ise devlet üniversitelerinin
kütüphanelerinin web sitelerinin, vakýf üniversitelerinin kütüphanelerinin web
sitelerine oranla daha baskýn olduðu görülmektedir. Örneðin, kütüphaneye
iliþkin duyurular/haberler bölümüne yer veren devlet üniversitelerinin
kütüphanelerinin web siteleri oraný %80 olarak belirlenirken, bu rakam vakýf
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinde %71 olarak görülmektedir.
Ýçeriðe iliþkin bir baþka madde olan çevrimiçi kataloða eriþim oranýnda da
devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web siteleri %96 oranýnda ön plana
çýkarken, bu oran vakýf üniversitelerinin kütüphane web sitelerinde %92'dir.
Web sitesinin dinamik bir yapýsý olduðu düþünülerek sayfalarýn kullanýcý
merkezli yapýlandýrýlmasý ve düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.
Örneðin, serbest zamanýn deðerlendirilmesi amacýyla kullanýlabilecek
etkinliklere yer verilmelidir. Araþtýrmada, serbest zaman deðerlendirme olanaðý
bulunan üniversite kütüphane web sitesi oraný %11 olarak belirlenmiþtir.
Kütüphane yönetimleri, web sitelerinin geliþtirilmesi ve güncellenmesi için
yeterli kaynak ayýrmanýn yaný sýra, web sitesinin biçim ve içeriðine yönelik
uygulamalarý gerçekleþtirebilecek personele kadrolarýnda yer vermelidir.
Hem araþtýrmacýlar hem de kütüphaneciler için, kullanýlabilirlik konusunda
araþtýrmalar yapýlmalý ve elde edilecek sonuçlardan kütüphane web sitelerinin
geliþtirilmesi baðlamýnda yararlanýlmalýdýr.
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Summary
The usage of computer and the Internet has been increasing day by day thanks
to the information technologies. Parallel to developments in information
Technologies, university libraries tries to respond to the needs of users by
preparing web sites. Web sites' being easily reachable, fast and user focused
affects the user's satisfaction. The main requirement for an effective web site is
designing in terms of accuracy, authority, currency, objectivity, interactivity and
content criteria.
The main purpose of this study is to describe the characteristics of university
libraries in Turkey related to the web sites and to analyze the web sites of
libraries in terms of content and form, elements of web site design. Each of the

171

172

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Mesut Kurulgan ve Fatih Bayram

77 university web sites consisting the state and foundation universities in
Turkey is analyzed by using the content analysis method. The results of study
are shown in tables by the help of distribution of frequencies and percentage
analysis method.
Nearly half of the university library Web sites doesn't include the information
about the design of the web site. White stands out as the background color of
web sites. The rate of library, Web sites for updating and having the number of
the visitors is 30%. The usage of e-mail as the communication tool is the initial
with the rate of 92.
The rate of the libraries that give link to the other university library web sites in
Turkey is 67 %. The rate of the university library web sites including the site
map is 9%. The rate for having announcements/news part, providing
information about the library and the services is 77%. English is another
language apart from Turkish in the university library web sites.
"Yordam" is the first used program among the automation programs with the
rate of 44% in the university library web sites. The rate of library web sites of
state universities is higher in terms of accessing online catalogue with 96%. This
rate is 92% in the library web sites of foundation universities. The rate of "ask a
librarian" service that can increase the users' satisfaction is only 10% in the
library web sites of state universities. This rate is 8% in the library web sites of
foundation universities. While 49% of the libraries web sites of state universities
have feedback forms; this rate is 25% in the library web sites of foundation
universities.
As a result of the study, it was determined that the library web sites of state
universities use the Internet opportunities, more effectively than the library web
sites of foundation universities. The web pages should be designed according to
users' needs permanently considering the dynamic structure of university library
web sites.

