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H.Ü. Prof. Dr. Bülent Yılmaz:

Türkiye’de dijital 
kütüphanecilikle ilgili bir 
standart ya da politika 
bulunmuyor

Son yıllarda  hızla yaygınlaşan“Dijital kütüphane” uygulamalarına yer verdiğimiz 
“Dosya” sayfalarımıza kütüphanecilik alanında ilk akla gelen akademisyenlerden biri 
olan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz da katkı verdi. 

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, ulusal 
ve uluslararası proje koordinatörlükleri de üstlenen Yılmaz,  tamamlanan iki Avrupa 
Birliği projesinin (AccessIT ve EMPATIC) Türkiye Koordinatörlüğünü yapmış olup, 
halen 33 ülke ortaklı AB projesinin (LoCloud) ulusal koordinatörlüğünü yürütüyor. 

Yayımlanmış 8 kitabı ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve 
Çince’ye çevrilmiş çok sayıda makalesi olan Yılmaz,  “Halk Kütüphaneleri”, “Okuma 
Alışkanlığı”, “İletişim ve Toplum”, “Bilgi Politikası”, “Bilginin Organizasyonu”, “Mesleki 
Etik”, “Dijitalleştirme” dersleri verip bu konularla akademik anlamda ilgileniyor.

Yılmaz, dijitalleştirilecek materyallerin neler olduğunun belirlenmesi, hangi 
materyallerin öncelikli olarak dijitalleştirilmesi gerektiği, hangi materyallerin hangi 
tekniklerle dijitalleştirileceğinin belirlenmesi gibi süreçlerin önem kazandığını 
anımsattı. Dijitalleştirilen materyallere yönelik erişimin nasıl sağlanacağının 
belirlenmesi ve dijitalleştirilmiş materyallerin korunmasında dikkat edilmesi 
gereken unsurlara karar verilmesinin de önemli adımlar olarak niteleyen Yılmaz, 
temel konulardan birinin ise telif hakları olduğunu bu konuda çok dikkatli olunması 
gerektiğini belirtip dijitalleştirmeye telif hakkı sorunu olmayan materyallerden 
başlanmasını önerdi. 

Kitapsız kütüphanenin dijital kültürün henüz olgunlaşmamış olması nedeniyle 
Türkiye’de kısa bir sürede olamayacağını söyleyen Yılmaz, ancak, teknolojik olarak 
Türkiye’nin bu konudaki kapasitesinin hafife alınmayacak durumda olduğunun altını 
çizdi. 

Özellikle “dijital yerli” olarak nitelendirilen kesimin bilgisayar ile etkileşimlerinin 
yüksek olmasının dijital kütüphanelere yönelik farkındalık, bilinç ve kullanım düzeyini 
artıracağını dikkat çeken Yılmaz, “Burada sosyolojik ya da kültürel olarak risk, yazılı 
kültürü tam anlamıyla gerçekleştirememiş bir toplumun görsel/elektronik/dijital 
kültürle karşı karşıya gelmiş olması. Henüz yazılı kültür dönemine ilişkin bir olgu olan 
okuma kültürünü içselleştirememiş Türk toplumunun dijital kültüre sağlıklı biçimde 

Kalkınma planlarında dijital kütüphaneciliği dolaylı yoldan 
etkileyebilecek ifadelerin yer aldığına işaret eden Yılmaz, tüm 
dijitalleştirme çalışmalarını tek elden yürütecek bir “Sayısallaştırma 
Üst Kurulu” ve “Ulusal Dijitalleştirme Politikası” oluşturulmasının 
önemli olabileceğini belirtti.
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geçiş yapması ve geliştirmesi pek olanaklı görünmüyor. Sorunlu ve karmaşık yapılı bir süreç 
yaşayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’de bir bilgi politikası olmadığından bu politikanın bir bileşeni olarak 
nitelendirilebilecek dijital kütüphanecilik konusu ile ilgili bir standart ya da politika 
da bulunmuyor” diyen Yılmaz, ancak politika belgesi olarak nitelendirilecek kalkınma 
planlarında konuyu dolaylı yoldan etkileyebilecek ifadelerin yer aldığına dikkat çekti.

Ülkemizde kütüphane, arşiv ve müzelerde başlatılan, düşünülen ya da planlanan tüm 
dijitalleştirme çalışmalarını tek elden yürütecek bir “Sayısallaştırma Üst Kurulu”nun 
oluşturulmasının önemli olabileceğini ifade eden Yılmaz, bu görev milli kütüphanelere 
düştüğü ancak Türkiye’deki Milli Kütüphane’nin bu konuda sonuca ulaşmış bir çabası 
bulunmadığını belirtti.

Bugüne kadar dijitalleştirilmiş olan tüm eserleri içeren toplu katalog hazırlanmasının 
kaynakların görünürlüğüyle birlikte dijitalleştirilen nesnelerin bulundukları yerleri ve fiziksel 
olarak kullanımlarını da artırabileceğine işaret eden Yılmaz, oluşturulacak toplu kataloğun 
standartlara uygun ve otorite bir kurum tarafından yapılandırılmasının önemli olduğunu 
ancak halen böyle bir kataloğun bulunmadığını söyledi.

Telif sahibi belli olmayan eserlerin dijitalleştirilip kullanıma sunulması konusunda 
sınırları net olarak çizilmiş yasal düzenlemelerin öncelikli olarak geliştirilmesi ve bu 
düzenlemeler çerçevesinde çalışmaların yapılmasını öneren Yılmaz, “Ancak bu sorun, bütün 
dünyanın boğuştuğu ve çözümünü tam olarak bulamadığı bir sorun. Yine de diğer ülke 
deneyimlerinden yararlanılmalı” diye konuştu.

Üniversite tarafından üretilen bilimsel çalışmaları (makale, konferans bildirileri, eğitim 
materyalleri, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi) yasal hükümler doğrultusunda ve 
yazarlarından izin alınarak arşivlenmesi ve açık erişime açmayı hedeflediklerinden söz eden 
Yılmaz, bu hizmetlerin ücretsiz olduğunu kaydetti.

- 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?

-Dijitaleştirme, toplumların kültürel öğelerinin 
çağa uygun teknolojilerle yeniden kullanılması,  

kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılması 
ve kültür ürünlerinin sürekliliğinin sağlanması 
açısından önem taşıyan çalışmalardır. Genel 
olarak incelendiğinde dijitalleştirmede, 
orijinal materyallerin korunması ve 
materyallere erişimin güncel teknolojiler 
aracılığıyla zaman ve mekândan bağımsız 
hale getirilmesi amaçlarının etkili olduğu 
söylenebilir. Dijitalleştirmenin planlanması 

için kurumsal hedefler ve önceliklerin 
belirlenmesi önem taşır. Bu kapsamda 
dijitalleştirilecek materyallerin neler 
olduğunun belirlenmesi, hangi materyallerin 
öncelikli olarak dijitalleştirilmesi gerektiği, 
hangi materyallerin hangi tekniklerle 
dijitalleştirileceğinin belirlenmesi gibi 
süreçler önem kazanır. 

Diğer yandan dijitalleştirilen materyallere 
yönelik erişimin nasıl sağlanacağının 
belirlenmesi ve dijitalleştirilmiş materyallerin 
korunmasında dikkat edilmesi gereken 
unsurlara karar verilmesi önemli 
planlama adımları olarak nitelendirilebilir. 
Dijitalleştirmede temel konulardan birisi 
de telif haklarıdır. Bu konuda çok dikkatli 
olunmalı, dijitalleştirmeye telif hakkı sorunu 
olmayan materyallerden başlanmalı.

- Dijital kütüphaneciliğin yararları nelerdir? 
Dijital kütüphanelerin toplumsal kalkınma 
ve katılımcı kültür için önemine ilişkin kısa 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Dijital kütüphanecilik toplumların yaşanan 
gelişmeler çerçevesinde yeni teknolojilere 
uyum sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiş 
kütüphanecilik uygulamalarıdır. Bu 
kapsamda dijital kütüphaneler, toplumların 
kültürel mirasının korunması, çok yönlü 
olarak zaman ve mekândan bağımsız bir 
platform üzerinden erişime sunulması 
açısından önem taşır. Dijital kütüphaneciliğin 
yanı sıra günümüz kütüphane 
hizmetlerinin de dijital ortamlar aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi bilgi erişimin hızlanması 
ve etkinliği açısından yeni bir kültürün 
oluşmasında ayrıca kullanıcı beklentileri 
ve bilgi arama davranışlarının değişiklik 
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göstermesinde etkili olmakta. Dijitalleştirme 
insanı geliştiren kültürel katılımcılığı “kültüre 
erişim” olanağı ile çok büyük oranda genişleterek 
katkıda bulunuyor. Örneğin Avustralyalı bir kişi 
gece saat 3’te Nazım Hikmet’in kendi sesinden 
bir şiirini evinde dinleyebilir artık. Ayrıca, 
demokrasinin gelişimi açısından da kültüre 
erişimi dijital olanaklarla artırarak kültürel 
katılımcılığı yükseltmek ciddiye alınması gereken 
bir durum. Çağdaş kültür politikalarının temel 
amacının kültürel katılımı artırmak olduğu 
unutulmamalı.

- 2000 yıllardan itibaren ülkemizdeki bazı büyük 
kamu kurumlarında sayısallaştırma ve daha 
çok da sayısal depolamaya yönelik faaliyetler 
dikkat çekiyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan 
kurumlar hangileridir?

-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli 
Kütüphane, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam, Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi 
Başkanlığı (İSAM) ve üniversite kütüphanelerinde 
dijitalleştirme çalışmaları yapıldığı biliniyor.

-Türkiye’de özellikle dijitalleştirilmiş 
kütüphanecilik çalışma ve projeleri hakkında 
bilgi verir misiniz? 

-Kütüphanecilik açısından gerçekleştirilen 
dijitalleştirme çalışmalarının yoğunlukla nadir 
ve yazma eserlere yönelik olduğu görülüyor. 
Bu doğrultuda ilk çabaların 1970’lerde yazma 
ve nadir eserlerin kimliklenerek elektronik 
ortamdan erişilebilir bir toplu kataloğun 
oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen 
TÜYATOK projesiyle başladığı söylenebilir. 

Bu projenin dışında kurumlar bazında ve 
bakanlıklar bazında yürütülen projelerle 
ve bölgeler bazında yürütülen yazma eser 
kütüphanelerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde 
dijitalleştirme projeleri söz konusu. Yine 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda 
dijitalleştirme süreçleri gerçekleştiriliyor.

-Ulusal veya uluslararası dijital 
kütüphanelerin bir araya getirilebilmesi için 
neler yapılmalı?

-Ulusal veya uluslararası dijital 
kütüphanelerin bir araya gelebilmesi için 
birbirinden kopuk bir biçimde yürütülen 
projelerin bütünselliği sağlayacak standart ve 
teknolojiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gerekiyor. Bu kapsamda öncelikle konuyla 
ilgili farkındalığın oluşturulması ve belirli 
bir strateji/politika doğrultusunda hareket 
edilmesi önem taşıyor. Bugün Türkiye’de 
kurumların dijitalleştirme ihaleleri için 
teknik şartname standardı dahi bulunmuyor, 
kuruluşlar bu konuda ciddi sorunlar yaşıyor.

-Kitapseverlerin büyük bölümünün, ulusal 
ve yerel kütüphanelerinin elektronik 
kitap servisi ile dijital kütüphanelerin 
sunduğu hizmetlerden haberdar değil. 
Bu alanda farkındalık yaratmak üzere 
kamu kurumlarına, üniversitelere ve bu 
hizmeti veren özel sektöre ne gibi görev ve 
sorumluluklar düşüyor?

-Özellikle kütüphanelerin kullanıcı eğitimi 
ve halkla ilişkiler etkinlikleri çerçevesinde 
bu olanaklar hakkında farkındalık 
yaratabileceklerini düşünüyorum.
 
-Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi ABD’nin 
Teksas ayeletinde, Bexar County bölgesine 
bağlı San Antonio kentinde geçen (2013) yaz 
açıldı. “BiblioTech” adı verilen bu projede, 
ödünç vermek üzere 100 elektronik okuyucu 
ve üyelerinin internete girmesi, ders 
çalışması, dijital becerilerini geliştirmesi 
için onlarca bilgisayar bulunuyor. Kitapların 
dijital formatta olduğu“dijital kütüphane- 

Kitapsız kütüphane” Türkiye’de mümkün 
mü?

-Bu çok kısa bir sürede olabilecek bir şey 
değil. Tekil örnekler gerçekleştirilebilir 
ancak yaygınlaşması zaman alır. Bunun 
temel nedeni ise dijital kültürün henüz 
olgunlaşmamış olmasıdır. Yoksa, teknolojik 
olarak Türkiye’nin bu kapasitesi hafife 
alınmayacak durumda. Ancak böyle bir 
yöne doğru gideceğimiz kesin. Kâğıtsız bir 
toplumdan söz ediyorsak elbette kâğıtsız/
kitapsız kütüphanelerden de geleceğin bir 
boyutu olarak söz etmek gerek.
 
-Dijital kütüphanelerin ucuz seçenek 
sunmadığı, hatta ders kitaplarının dijital 
kopyalarını yapmanın daha pahalıya 
mal olabildiği bildiriliyor. Ayrıca bazı 
kitapların kendileri birer tarihsel nesne 
durumunda olduğu için bazı koleksiyonların 
kitap formatlarından hiçbir zaman 
vazgeçilemeyecekleri belirtiliyor. Bu 
konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? 

-Dijitalleştirme, geçmişe yönelik olarak var 
olan kitapları yok eden değil tam tersine 
onları koruyan, varlıklarını sürdürmelerini 
sağlayan bir teknoloji. Kitapların orijinal 
kopyalarından yararlanmak yerine 
dijital kopyalarını kullandırmak onların 
korunmasında ciddi avantajlar yaratacak. 
Dijitalleştirmenin temel işlevlerinden 
birisi zaten “koruma”. Kitap formatından 
vazgeçmeme gelecekte ancak ayrıksı 
(istisnai) bir durum olarak sürebilir.

-Dijital kitap/kütüphanelerin “azınlıktaki ve 
kitapları daha az satan yazarların ortadan 
kalkması” tehlikesine dikkat çekiliyor. 
Böyle bir tehlike var mı? Bu tehlikeyi nasıl 
aşabiliriz?

-Böyle bir tehlike dijital kütüphanelerde çok 
fazla mümkün değil. Aksine dijitalleştirmenin 
aynı zamanda basılı ortamdaki 
materyallerin de kullanımlarını artırması 
ve bu materyallerin hangi kütüphanelerde/
nerelerde bulunduğunun geniş kitlelere 
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gösterilmesi açısından önemli bir yeri var. 
Her yazarın kitabına erişimi neredeyse sınırsız 
duruma getireceği için tehlikeden çok bu türden 
yazarlar ve kitaplar için şans yaratabilir bence.

-Ülkemizdeki dijital kütüphaneler hangileri? 
Toplum olarak dijital kütüphanelerin farkında 
mıyız? Dijital kütüphaneler ne kadar biliniyor?

-Toplum olarak dijital kütüphanelere yönelik 
farkındalığın giderek artış göstereceğini 
söylemek mümkün. Özellikle dijital yerli 
olarak nitelendirdiğimiz kesimin bilgisayar ile 
etkileşimlerinin yüksek olması bu konudaki bilinç 
ve kullanım düzeyini artıracak. 
Böyle bir kültüre doğru yol alan toplumda 
farkındalık doğal olarak gelişecek. Burada 
sosyoljik ya da kültürel olarak risk, yazılı 

kültürü tam anlamıyla gerçekleştirememiş 
bir toplumun görsel/elektronik/dijital kültürle 
karşı karşıya gelmiş olması. Henüz yazılı kültür 
dönemine ilişkin bir olgu olan okuma kültürü 
gerçekleştirememiş Türk toplumunun dijital 
kültüre sağlıklı biçimde geçiş yapması ve 
geliştirmesi pek olanaklı görünmüyor. Sorunlu ve 
karmaşık yapılı bir süreç yaşayacağız.

- Türkiye’de de dijital ortamda bulunan kaynak 
çok ama kimler bu bilgileri okuyor/ kullanıyor, 
yararlanıyor? 

-Bu konuda fikir verecek çok fazla veri yok 
elimizde henüz. Ancak bunların dijital yerliler 
olarak gençler olacağı/olduğu daha güçlü bir 
olasılık.

-Aranılan bilgi ve kitaplar, dijital 
kütüphanelerde bulunabiliyor mu? Arama nasıl 
yapılıyor? 

-Kütüphaneler ait dijital kaynaklara, onların 
kayıt bilgilerine web sayfalarında yer alan 
çevrimiçi kataloglarından erişilebilir.

 -Türkiye’de dijital kütüphanecilikte 
kullanılan bir standart, herhangi ulusal bir 
politikamız var mı? 

-Türkiye’de bir bilgi politikası olmadığından 
bu politikanın bir bileşeni olarak 
nitelendirilebilecek dijital kütüphanecilik 
konusu ile ilgili bir standart ya da politika da 
bulunmuyor. Diğer yandan politika belgesi 
olarak nitelendirilecek kalkınma planlarında 
konuyu dolaylı yoldan etkileyebilecek 
ifadelerin yer aldığı görülüyor.
 
-Tek tek yürütülen kurumsal çabalara 
karşın işbirliği ve proje temelli çalışmalar 
var mı? Bunlar hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?

-Kurumlar, dijitalleştirme uygulamalarında 
genellikle birbirinden kopuk ve kendi 
başlarına çalışmalar yapıyorlar. Bu 
bağlamda konuyla ilgili bir standardın ya da 
düzenlemenin olmaması bu kopukluğa neden 
olmaktadır denilebilir. Ancak kurumların 
proje temelli çalışmalarını da görüyoruz. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ona bağlı olarak 
Milli Kütüphane Başkanlığı, İSAM, İstanbul 
Atatürk Kitaplığı, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nün ciddi dijitalleştirme çabaları 
var. Bunun dışında üniversite kütüphaneleri 
de proje temelli dijitalleştirme çalışmaları 
yapıyor. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü olarak biten AccessIT 
ve halen süren LoCloud adlı AB projeleri 
dijitalleştirme ve bulut bilişim temelli 
uluslararası projelerinde yer aldık/alıyoruz.
 
-Ülkemizde kütüphane, arşiv ve müzelerde 
başlatılan, düşünülen ya da planlanan 
tüm dijitalleştirme çalışmalarını tek elden 
yürütecek bir “Sayısallaştırma Üst Kurulu” 
oluşturulabilir mi?

-Kurumsal farklılıklar ve dijitalleştirilen 
materyallerin özellikleri böyle bir kurulun 

farklı alanlarda çalışmalar yürütmesini 
gerektiriyor. Türkiye’de kütüphaneler 
açısından incelendiğinde, Türkiye Yazma ve 
Nadir Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 
dijitalleştirme ile ilgili süreçlerin yönetilmesi 
ve ilgili eğitimlerin verilmesi yasal olarak 
bu kuruma bırakıldı. Soruda söz ettiğiniz 
düzeyde bir kurulun oluşturulması kültürel 
bellek kurumlarını geniş kapsamda ele 
alabilecek düzeyde olması önemli. Aslında 
ülkelerde böyle bir üst kurulun oluşturulması 
ve işletilmesinde ana görev Milli 
Kütüphanelere düşer. Ancak Türkiye’de Milli 
Kütüphane’nin bu konuda sonuca ulaşmış 
bir çabası ve açıkçası duyurulmuş bir planı 
bulunmuyor.
 
-Bugüne kadar dijitalleştirilmiş olan tüm 
eserleri içeren toplu katalog hazırlanmalı 
mı? Bunu kim yapmalı?

-Dijitalleştirmiş kaynaklara yönelik bir 
toplu kataloğun hazırlanması kaynakların 
görünürlüğü ile birlikte dijitalleştirilen 
nesnelerin bulundukları yerleri ve fiziksel 
olarak kullanımlarını da potansiyel olarak 
artırabilir. Ayrıca, toplu katalog uygulaması 
dijitalleştirme konusunda emek, zaman 
ve para kaybına neden olan kurumların 
aynı kaynakları her birisinin ayrı ayrı 
dijitalleştirmesini yani ikilemeleri de önler. 
Bu konuda oluşturulacak toplu kataloğun 
standartlara uygun bir şekilde ve otorite bir 
kurum tarafından yapılandırılması önemli. 
Ancak şu an böyle bir katalog bulunmuyor.
 
-Telif sahibi belli olmayanlar konusunda 
nasıl bir çalışma yapılarak dijitalleştirilip 
kullanıma sunulmalı?

-Bu konuda sınırları net olarak çizilmiş yasal 
düzenlemelerin öncelikli olarak geliştirilmesi 
ve bu düzenlemeler çerçevesinde 
çalışmaların yapılması önerilebilir. Ancak 
bu sorun bütün dünyanın boğuştuğu ve 
çözümünü tam olarak bulamadığı bir 
sorun. Yine de diğer ülke deneyimlerinden 
yararlanılmalı.
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-AB ile bu konuda bütünleşme çabaları 
konusunda neler yapıldı? Yapılmalı?

-AB ile ilgili olarak bu konuda 7. Çerçeve 
projesi yürütülerek Avrupa Dijital 
Kütüphanesine 50 000 kadar dijital kayıt 
aktarımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 
LoCloud projesinde de küçük ve orta ölçekli 
kurumlara yönelik olarak bu kurumların 
bulut teknolojisi temelli dijital kütüphane 
platformlarında görünürlüklerinin 
sağlanması hedefleniyor. Bu konudaki 
çalışmalarımız sürüyor. Yine Kültür Bakanlığı 
bünyesinde yürütülen projelerle (INDICATE 
Projesi) dijital kütüphanelerle ilgili altyapı 
ve ağ geliştirmeye yönelik girişimlerde 
bulunulduğu görülüyor.

- Hacettepe Üniversitesi’nde dijital 
kütüphane var mı? Ne zaman ve niye 
kuruldu? Amaç, vizyon ve hedefiniz nedir? 
Nasıl bir sitem kurdunuz, yapılanmanız 
hakkında bilgi verir misiniz?
 
-Hacettepe Üniversitesi kütüphaneleri 
kapsamında açık erişimi desteklemeye 
yönelik bir dijital kütüphane kurumsal 
arşiv oluşturma çalışmaları sürecinde 
yapılandırıldı. Sisteme içerik ekleme süreçleri 
http://www.acikerisim.hacettepe.edu.tr/ 
adresinden gerçekleştirilirken kaynaklara 
erişim için kütüphane kataloglama modülü ile 
bütünleşik bir yapı kuruldu. Dijital kütüphane 
içerisindeki kaynaklara katalog tarama 
bölümünden erişilebiliyor.
 
Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Arşivi 
ve Açık Erişim Sistemi’nin amaçlarını bu 
başlıklarda toplayabiliriz: 
-Kurumsal olarak üretilen bilginin 
depolanması, korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması,
-Çalışmalara geniş kitleler tarafından hızla ve 
kolayca erişimin sağlanması,

-Çalışmaların görünürlüğünün artırılarak, 
üniversite yayın sıralamalarında daha ön 
sıralarda yer almasıdır.
 
-Üniversitenin dijital kütüphanesi 
kullanıcılarına neler sunuyor? Kütüphaneniz 
dijital kaynakları nasıl takip ediyor? Bu 
kapsamda neler yapıyor?
 
-Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri 
olarak, üniversite tarafından üretilen bilimsel 
çalışmaların (makale, konferans bildirileri, 
eğitim materyalleri, yüksek lisans ve doktora 
tezleri gibi) yasal hükümler doğrultusunda 
ve yazarlarından izin alınarak arşivlenmesi 
ve açık erişime açılması çalışmalarının 
gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.
 
Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından belirlenen süreçler çerçevesinde 
iyileştirme çalışmaları Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa 
yürütülüyor. 
 
-H.Ü öğrenci ve personeli istediği yayına 
ulaşabiliyor mu? Ulaşamadıklarında ne 
yapılıyor? Kütüphanecilik hizmetiniz ücretli mi 
veriyorsunuz?

-Kataloglama modülü üzerinden erişim sağlamak 
mümkün. Açık erişim politikası gereği yazar 
izinleri sağlanmış çalışmalar erişime açıldığı için 
katalog bölümünden arama yapıldığında tez ve 
makale türü yayınlara erişim sağlanabiliniyor. Bu 
hizmetler ücretsiz.
 
 -Eksikleriniz nedir? Ne gibi ulusal politika ve 
işbirlikleri içindesiniz? 

-İyileştirme çalışmaları yapıldığından ve yeni 
bir sisteme geçilip geçilmeyeceği üzerinde 
çalışıldığından eksiklikler hakkında yorum 
yapmak çok mümkün değil. Ancak yeni tasarım 
ve düzenleme ortaya çıktığında bu konuda görüş 
belirtilebilir.
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Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, ”Dijital yerliler” 
diye tanımladığı İnternet çağında doğan çocukların, bilgiye 
tek tuşla ulaşabildikleri için kitap okumaya tahammül 

edemediklerini belirtti. 

Prof. Dr. Yılmaz, 28 Şubat 2012’de Anadolu Ajansı (AA) muhabirine 
yaptığı açıklamada, Ankara’da 100 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi 
üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunun, İnternet’in öğrencilerin 
okuma alışkanlıklarını etkilediğini ve bu etkinin daha çok azaltma 
yönünde olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sürekli bilgisayarla uğraşan çocuk ve gençlerin tahammül 
sürelerinin daha kısa olduğuna işaret eden Yılmaz, “Çünkü elektronik 
kültürde bilgi, bir tuşla hemen önünüze geliyor. Dolayısıyla bilgiyi 
böyle elde etmeye alışan bir nesil, kitabı 10 gün okumaya tahammül 
edemiyor. Daha renkli, dinamik görüntülerle bilgi almaya alışkın 
olduğundan durağan bir kitabı okumaktan hoşlanmıyor. O yüzden 
gelecek yıllarda yeni nesil için ciddi bir okuma sorunu önümüze 
çıkacak” diye konuştu. 

Araştırmada, öğrencilerin sadece yüzde 3’ünün İnternet’i okuma 
amaçlı kullanırken, yüzde 2’sinin e-postalarını kontrol etmek, yüzde 
19’unun oyun/eğlence amacıyla kullandığı, yüzde 30’unun ise sosyal 
paylaşım siteleriyle ilgilendiği ortaya çıktı.

“İnternet çocukları” 
kitaba tahammülsüz
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