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Informascope Direktörü Kıvanç Çınar:

Yayının dijital ortamda 
yayınlanmasına ilişkin 
hakların belirlenmesi 
önem taşıyor

“Dijital kütüphane”  konulu dosya sayfalarımız kapsamında, Türkiye ve Amerika’daki 
ofisleriyle, Türkiye ve merkez Asya’da bulunan akademik, araştırma, kamu ve özel 
kütüphanelere; bilgi hizmeti ve elektronik kaynak, otomasyon sistemleri, kütüphane 
araçları gibi kütüphane teknolojileri sağlayan Informascope Direktörü Kıvanç Çınar ile 
de görüştük. 

2008 yılında kurulan, 2011’den beri Hacettepe Teknokent bünyesinde teknoloji 
geliştiren Informascope, temel ve başlıca uluslararası yayınevleri, kütüphane ürünleri 
ve servis sağlayıcılarının sistem çözüm ortağı ve temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. 
Informascope, kullanıcıların yazılım ve servis ihtiyaçlarıyla birlikte bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamak için geniş bir portföyde ihtiyaca özel çözüm sunuyor.

Çınar, entegre kütüphane otomasyon sistemleriyle kullanıcıların, kütüphanelerini 
tarayıp kitaplıklar oluşturabileceği, banka kartı ya da paypal aracılığıyla kütüphaneye 
ödeme yapabileceğini anlattı.

“Sosyal medyayı yoğun kullanan dijital kuşağın kütüphaneleri de yoğun kullanması 
için teşvik edici uygulamalar sunarak, kütüphanelerin kullanım yoğunluklarını bu 
tür araçlar ile artırabilmekteyiz” diyen Çınar, dünyada DRM korumalı olarak ödünç 
alınabilecek kitap sayısının her geçen gün arttığını, güncel sayının 1 milyonun üzerinde 
olduğunu söyledi. Çınar, Türkiye’de perakende satışı gerçekleştirilebilen DRM 
korumalı elektronik kitap sayısının ise 10 binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Dijital haklar yönetimi (Digital rights management-DRM), dijital medyaların (film, 
müzik, oyun gibi) günümüzde çok kolay bir şekilde kopyalanabilir olması nedeniyle 
lisans haklarını kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş erişim kontrol sistemi.

Son on yıldır kütüphanelerin, kullanıcılarından gelen yayın talebinde yayının elektronik 
versiyonu varsa elektronik olarak karşılama yolunu tercih ettiklerine işaret eden 
Çınar, elektronik kaynakların kullanımını kolaylaştırabilmek ve artırabilmek adına 
kütüphanelerin eğitim seminerleri düzenlediğine değindi. 

E-kitapların kullanımının kolaylaştırılması için kullanıcılara sunulan yazılımlar 
üzerinde sürekli olarak güncellemeler yaptıklarından söz eden Çınar, “Mevcut 

Dijital kuşağın kütüphaneleri yoğun kullanması için teşvik edici 
uygulamalar sunulması gerektiğine işaret eden Çınar, dünyada her 
gün ortalama 1 milyonu aşkın DRM korumalı kitabın ödünç alındığını, 
Türkiye’de ise perakende satılan DRM korumalı e-kitap sayısının 10 
binin üzerinde olduğunu söyledi.
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- Informascope ne zaman ve niye kuruldu? 
Amaç,  vizyon ve hedefiniz nedir? Nasıl bir sitem 
kurdunuz, yapılanmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

-Informascope, elektronik yayıncılık ve 
kütüphane sektöründe gelişen teknolojiler 
kapsamında katma değerli hizmetler sunmak 
üzere 2008 yılında kuruldu. Türkiye ve 
Amerika’daki ofisleriyle, Türkiye ve merkez 
Asya’da bulunan akademik, araştırma, kamu ve 
özel kütüphanelere; bilgi hizmeti ve elektronik 
kaynak, otomasyon sistemleri, kütüphane 
araçları gibi kütüphane teknolojileri sağlama 
konusunda uzmanlaştık. 2011 yılı itibariyle 
Hacettepe Teknokent bünyesinde teknolojiler 
geliştiriyoruz. Informascope, temel ve başlıca 
uluslararası yayınevlerinin, kütüphane 
ürünlerinin ve servis sağlayıcılarının sistem 
çözüm ortağı ve temsilcisidir. 
Yıllardır pazarda önemli deneyimi olan 
Informascope, kullanıcıların yazılım ve 
servis ihtiyaçlarıyla birlikte bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamak için geniş bir portfolyoda ihtiyaca 
özel çözümler sunuyor. Şirketin temel rekabetçi 
avantajı; kullanıcılar için, yerel ekspertizler ve 
stratejik görev yönetimi yanında, uluslararası 
partnerlerinin teknik bilgileri ve en iyi ve 
gelişmiş teknolojilerini tanıtan entegre çözümler 
sunmasında yatıyor. 

- Informascope olarak kurduğunuz elektronik 
kütüphane sistemleri ile kullanıcılara ne gibi 

kullanıcıların DRM korumalı kitaplara hızlı ve kolay erişimini sağlayabilmek adına, mekân 
ve cihazdan bağımsız, sadece kullanıcı adı ve şifre girerek erişim sağlayabilecekleri yeni 
teknolojiler sunuyoruz” dedi.
Çınar, söyleşiyi “Dijitalleştirme işlemi sonrasında ilgili eseri İnternet ortamına taşıyan 
kişi, aynı zamanda telif kapsamında da sorumlu olabileceği için, dijitalleştirme çalışması 
öncesinde ilgili yayının özellikle dijital ortamda yayınlanmasına ilişkin hakların belirlenmesi 
önem taşıyor” açıklamasıyla tamamladı.

hizmetler sunuyorsunuz? Klasik bir kütüphane 
gibi tüm temel fonksiyonlar sanal ortamda da 
hayata geçirilebiliyor mu?

-Kurduğumuz elektronik kütüphane sistemleri ile 
klasik kütüphaneleri benimsemiş kullanıcıların 
veya teknolojiyi tercih eden kullanıcıların 
talep ettikleri bilgi hizmetleri, fiziksel 
kütüphanelerin fonksiyonları ve alışılagelmiş 
kullanıcı fonksiyonlarını teknolojik sistemleriyle 
entegre bir şekilde sunuyoruz. Örneğin kurmuş 
olduğumuz sistemler vasıtası ile kullanıcı 
elektronik kütüphaneye bilgisayarından veya 
mobil cihazından bağlanıp fiziksel kütüphanede 
olduğu gibi sanal rafları gezebiliyor, ilgisini çeken 
kitabın bir bölümünü inceleyerek beğenirse ilgili 
kitabı ödünç alabiliyor.  Kullanıcılar saniyeler 
içerisinde elektronik bir kütüphaneyi ziyaret 
edebiliyor ilgili kütüphaneden kitap ödünç alıp 
daha sonra ilgili kitabı kullanıyor hemen geri iade 
edebiliyor. 

Kullanıcılar,  kurmuş olduğumuz e-kütüphane 
sistemleri ve mobil uygulamalar ile akıllı 
cihazlarından (telefon, tablet, akıllı televizyon 
gibi) kütüphanelerini tarayabilmekte; ödünç 
alma, iade etme, materyaller üzerine rezerv 
koyma, hesaplarını yönetme gibi işlemlerinin 
tümünü tek bir arayüzden gerçekleştirebiliyor.

Entegre kütüphane otomasyon sistemimiz 
aracılığıyla kullanıcılar, facebook hesaplarından 
ayrılmadan kütüphanelerini tarayabilir, 
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kitaplıklar oluşturabilir, hesabını yönetebilir, 
cezalarını görüntüleyerek entegrasyonlar 
sayesinde banka kartıyla ya da paypal aracılığıyla 
kütüphaneye ödeme yapabilirler. Bu vesileyle 
sosyal medyayı yoğun kullanan dijital kuşağın 
kütüphaneleri de yoğun kullanması için teşvik 
edici uygulamalar sunarak, kütüphanelerin 
kullanım yoğunluklarını bu tür araçlar ile 
artırabilmekteyiz.

Herhangi bir kitabevinde gezerken, kitabın 
barkod bilgisini akıllı cihazıyla okutup, üyesi 
olduğu kütüphanede sorgulatmayı kim istemez? 
Sunmuş olduğumuz teknolojiler sayesinde 
kullanıcılar,  ücretsiz olarak mobil telefonlarına 
veya akıllı cihazlarına yükleyebildikleri bir 
uygulama ile kitapların arkasında bulunan ISBN 
barkod’unu mobil cihazın kamerasına okutup 
ilgili kitabı taramak istediği kütüphanelerde 
tarayıp saniyeler içerisinde kendi adına 
ayırtabiliyor.

-Kütüphanenize kullanıcılar, evden veya 
seyahat halindeyken de tüm fonksiyonlara 
erişip talep ettikleri kitap veya materyalleri 
indirip kullanabiliyorlar mı? Bu nasıl 
gerçekleştiriliyor?

-Sunduğumuz sanal kütüphane ile kullanıcılar, 
zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 
kütüphaneye rahatlıkla erişim sağlayıp 
materyallerden yararlanabiliyor. Kullanıcılar, 
kütüphanelere kurduğumuz web sayfaları 
üzerinden veya akıllı cihazlarında bulunan 
uygulamalar üzerinden sisteme bağlanıp almak 
istediği kitap veya diğer materyalleri (sesli 
kitaplar, müzik albümleri, videolar) kütüphane 
kullanıcı hesapları ve şifrelerini girdikten 
sonra direk cihazlarına indirebilmekte ve 
istedikleri yerden İnternet bağlantısına ihtiyaç 
olmaksızın çevrimiçi veya çevrimdışı kolaylıkla 
kullanabiliyorlar.

En ilginç gelebilecek özelliklerden birisi 
ise; ilgili kitap cihazımıza yüklenmiş olsa 
bile kütüphanelerin bizlere tanımış olduğu 
ödünç alma süresi sonunda otomatik olarak 
kütüphaneye geri iade olması ve kullanıcının 
cihazında erişilmez hale gelmesidir. Bu esnada 

kitaptan faydalanmak 
isteyen diğer kullanıcılar 
sıraya girmiş ise sıradaki ilk 
kullanıcıya kitap otomatik 
olarak iletilmekte, sırada 
bir kullanıcı yok ise kitap 
tekrar ödünç alınabilmekte 
ve kullanım süresi 
uzatılabilmektedir.  

-Dünya ve Türkiye’de 
İnternet’te ödünç 
alınabilecek kitap sayısı 
2014 Mayıs itibariyle ne 
kadardır?

-Dünya üzerinde, DRM 
korumalı olarak ödünç 
alınabilecek kitap sayısı 
her geçen gün artmakla 
birlikte,  güncel sayının 1 
milyonun üzerinde olduğu 
biliniyor. Internet ortamında 
açık erişim olarak direkt 
indirilebilen on binlerce kitap 
olduğunu da belirtirsek, 
elektronik kitap sayısının 
oldukça yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Türkiye’de de yayınevleri tarafından dijitalleşme 
çalışmaları başlatılmış durumda ancak bildiğimiz 
kadarıyla bu tüm yayınevleri için henüz geçerli 
değil. Birçok yayınevi dijitalleşme konusunda 
bilgi topluyor ve planlama yapıyor.  En çok 
üzerinde durulan konu ise DRM sistemleri ve telif 
haklarının dijital ortamda korunması konusudur. 
Türkiye’de perakende satışı gerçekleştirilebilen 
elektronik kitap sayısı bildiğimiz kadarıyla 10 
binin üzerinde ve bu kitaplar da DRM korumalı 
olarak sunuluyor. 

-e-kitap uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
kullanım kolaylığı için dünya ve Türkiye’de ne 
gibi teknolojik çalışmalar yapılıyor?

-Son on yıldan bu yana kütüphaneler,  genellikle 
kullanıcılarından gelen yayın taleplerini eğer ilgili 
yayının elektronik versiyonu var ise elektronik 

olarak karşılama yolunu tercih ediyor. Bu 
kapsamda elektronik kaynakların kullanımını 
kolaylaştırabilmek ve artırabilmek adına 
kütüphaneler tarafından kullanıcı eğitim 
seminerleri düzenleniyor. Kullanıcı eğitim 
seminerleri haricinde kolay kullanım 
rehberleri hazırlanıyor, kullanıcılara iletiliyor. 

Elektronik kitapların kullanımının 
kolaylaştırılması için kullanıcılara 
sunulan yazılımlar üzerinde sürekli olarak 
güncellemeler yapılıyor. Mevcut kullanıcıların 
DRM korumalı kitaplara hızlı ve kolay 
erişimini sağlayabilmek adına, mekân ve 
cihazdan bağımsız, sadece kullanıcı adı ve 
şifre girerek erişim sağlayabilecekleri yeni 
teknolojiler sunuyoruz.

-Dijital kütüphanecilik, ülkemiz yayıncıları 
açısından hem ülkemizde hem de yurt 

dışında bulunan kullanıcılara ne gibi olumlu 
katkılar sağlar? 

-Dijital kütüphanecilik, ülkemiz yayıncıları 
açısından özellikle telif haklarının korunması 
konusunda büyük faydalar sağlamakla 
birlikte, ilgili yayınların görünebilirliği 
ve erişebilirliğinin artmasıyla daha fazla 
kullanıcıya ulaşma imkânı sağlıyor.

Kullanıcılar açısından ise; dijital kütüphane 
hizmetlerinin en büyük katkısı, zaman ve 
mekândan bağımsız olarak kullanıcıların 
istedikleri yerden, istedikleri zamanda 
saniyeler içerisinde kitaplara erişim 
sağlayabilmesi. Seyahat halindeki bir 
kullanıcının sesli kitabını dinlerken arabasını 
kullanabiliyor olması, istediği her kitabı 
bireysel olarak alma imkânı olmayan 
öğrencinin elektronik kaynaklardan özgürce 
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faydalanabiliyor olması, hem yayıncı için 
hem kullanıcı için büyük bir katkı sağlıyor.

- Dijital kütüphanecilikte yaygın 
olarak kullanılan sistemler nelerdir? 
Bu sistemlerde yayıncı ve yazarların 
mülkiyet haklarının korunması nasıl 
sağlanıyor?

-Dijital kütüphanecilikte yazarların 
ve yayıncıların mülkiyet haklarının 
korunması “Dijital Haklar Yönetimi 
(DRM-Digital Rights Management) ile 
sağlanıyor. Dijital haklar yönetimi, fikri 
mülkiyet hakkı sahibi yazar ve yayıncının 
haklarının korunması ve yönetilmesini 
ve dijital kaynak kullanımın izin verilen 
veya kısıtlanan haklar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistem. 
Bu sistem sayesinde yayıncı ve yazarlar, 
erişim hakkı üzerinde sınırlandırmalar 
yapabiliyor, her yayın için ayrı ayrı 
koşullar belirleyebiliyor.

-Kütüphanenizde sadece elektronik 
kitap mı kullanıcılara sunuluyor? Sesli 
kitaplar, film, belgesel vb gibi video 
dosyaları ve müzik albümlerini de 
kullanıcılara ulaştırılıyor mu?

-Sanal kütüphane sistemleri ile sadece 
elektronik kitap değil, sesli kitap, müzik 
(popüler, klasik vb on binlerce albüm) ve 
video (filmler, kısa filmler, belgeseller 
vb.) sağlayabiliyoruz. 

Ayrıca; kütüphaneler, aynı sistem 
üzerinden kendi dijitalleştirdiği 
materyalleri, hazırladığımız dijital 
kütüphane aracılığı ile sunabiliyoruz. 
Buna ek olarak kütüphaneler, Gutenberg 
Projesi kapsamındaki ücretsiz kitapları 
da dijital kütüphanesine ekleyip sanal 
raflarda kullanıcıların hizmetine 
sunabiliyor.

-Kullanıcılar herhangi bir kitabevine 
gidip almak istediği kitabın barkod 
bilgisini akıllı telefonu ile okuttuktan 

sonra kitabın sizin kütüphaneniz 
üzerinden sağlanıp sağlanamayacağını 
sorgulayabiliyor mu? Böyle bir talebi 
yanıtlayabiliyor musunuz?

-Sağlamış olduğumuz elektronik 
kütüphanenin, sunduğu özellikler 
çerçevesinde bahsettiğiniz gibi, kullanıcılar 
hangi kitabevinde olurlarsa olsun, akıllı 
cihazlarıyla bir kitabın barkod bilgisini 
okuttuktan sonra üye olduğu kütüphanede 
ya da kendisine en yakın kütüphaneleri 
GPS özelliği ile tespit ettikten sonra, 
seçmiş olduğu kütüphanede durumunu 
sorgulayabiliyor. Üye olduğu kütüphanede 
sorgulattığı kitap varsa bu kitabı 
ayırtabilmekte, kütüphane tarafından 
gönderim hizmeti bulunuyorsa evine 
gönderilmesini isteyebilmekte; bu kitap 
kütüphanede mevcut değilse, kütüphaneye 
satın almak üzere önerebilmekte.

- Görsel ya da işitsel öğelerin, bilgisayar 
tarafından tanınabilmesi, işlenebilmesi 
ve saklanabilmesi amacıyla sayısal 
kodlara dönüştürülmesi işlemi olan 
“Dijitalleştirme”, neden önemlidir? Amacı 
nedir? Dijitalleştirmenin planlanması nasıl 
yapılmalı?

-Dijitalleştirme; gelişmiş indeksleme ve 
görselleştirme özellikleri ile taramayı 
kolaylaştırmakta, bir materyalin aynı 
anda birden fazla kullanıcı tarafından 
kullanılmasıyla erişimin arttırılmasını,  
yedekleme olanağı ile belgenin aslının 
korunmasını,  bilginin yaygınlaştırılmasını, 
bilgi kaynağının yıpranmasını önlemeyi 
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, iş gücü, 
zaman, mekân ve maliyet gibi unsurlardan 
tasarruf etmemizi sağlar.  

Dijitalleştirmenin planlaması; öncelikle 
hangi materyallerin dijitalleştirileceğine 
karar verilmesi, ardından materyalin 
dijitalleştirmeye uygun olup olmadığın, 
örneğin telif hakkı olup olmadığının 
araştırılması, materyallerin boyutuna, 
niteliğine, miktarına göre dijitalleştirme 

maliyetinin hesaplanması ve materyalin 
hangi tekniklerle dijitaleştirileceğine karar 
verilmesi gibi aşamalarla yapılabilmektedir.

-Türkiye’de dijital kütüphanecilikte 
kullanılan bir standart, herhangi ulusal bir 
politikamız var mı? Bakanlığınız bu konuda 
lider/öncü bir kuruluş misyonu üstlenmiş 
midir? Bu sorun nelere yol açmaktadır?

-Uluslar ararası düzeyde kullanılan 
elektronik kitapların mobil cihazlardan 
erişilmesi için geliştirilmiş bir format olan 
EPUB formatı ülkemizde de birçok yayınevi 
ve kuruluş tarafından kullanılıyor. Bu 
formatta hazırlanan elektronik kitaplar farklı 
boyutlarda cihazlar üzerinden erişildiğinde, 
erişim sağlanan cihazın ekran boyutuna göre 
sayfa düzenini yeniden yapılandırabilmekte 
ve okuyuculara kolaylık sağlamaktadır. Bu 
özelliğin yanı sıra okuyucu tercihine göre 
kitap üzerindeki metnin yazı tipini, puntosunu 
vb özelliklerini değiştirebilmektedir.

-Tek tek yürütülen kurumsal çabalara 
karşın işbirliği ve proje temelli çalışmalar 
var mı? Bunlar hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?

-Meslek birlikleri ve federasyonlarının 
elektronik yayıncılık konusunda eğitici ve 
düzenleyici çalışmaları olduğunu duyuyoruz.
 
-Telif sahibi belli olmayanlar konusunda 
nasıl bir çalışma yapılarak dijitalleştirilip 
kullanıma sunulmalı?

-Bu konuda fikri mülkiyet hakları hususu 
daha fazla önem taşıdığı için, konunun 
hukuki yönden incelenmesinin daha doğru 
olacağını düşünüyoruz. Dijitalleştirme işlemi 
sonrasında ilgili eseri İnternet ortamına 
taşıyan kişi, aynı zamanda telif kapsamında 
da sorumlu olabileceği için, dijitalleştirme 
çalışması öncesinde ilgili yayının özellikle 
dijital ortamda yayınlanmasına ilişkin 
hakların belirlenmesi önem taşıyor.
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