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A.Ü. DTCF Doç. Dr. Hakan Anameriç:  
Dijital kütüphane, bir süre daha 
“pahalı” ve “zahmetli” 
bir uygulama olacak

Dünya ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan“Dijital kütüphane” uygulamalarına yer 
verdiğimiz “Dosya” sayfalarımıza Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
(DTCF) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden  Doç. Dr. Hakan Anameriç sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi. 

Dijital kütüphane sistemi altyapı, ağ ve internet bağlantıları, serverlar, veritabanı, 
arama motorları, dijital kaynak ve dokümanların yönetimi, entegre sistemler, ortak 
çalışma ve kaynak paylaşımı için gereken ortak standartlar gibi teknik konulara 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anameriç, Türkiye’de dijital kütüphane çalışma ve 
projeleri hakkında bilgi verdi.

Özellikle bilgisayar teknolojisinin kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında 
çok ciddi fırsat ve kolaylıklar sağladığını vurgulayan Anameriç, sayısallaştırma 
projelerinde ülkemizdeki en büyük eksikliğin ulusal standartların çok az ve ihtiyacı 
yeterince karşılamaması olduğunu söyledi.
Kütüphanelerin e-kitap ve dijital kütüphane hizmetlerine farkındalık yaratılması için 
kolay erişimsağlanmasıve okuyucuların bunlardan nasıl faydalanabileceğinin kısa ve 
net biçimde anlatılmasını öneren Anameriç, kamuoyunun dikkatinin “kamu spotu” 
uygulamalarıyla çekilebileceğini belirtti.
Dijital kütüphane ve e-kitap hizmeti veren bilgi merkezlerinin erişilebilir, anlaşılabilir 
ve mümkün olduğunca ucuz olmasını gerektiğine işaret eden Anameriç, İnternet 
servis sağlayıcıların dijital kütüphane kurması, bu uygulamaları olanların da daha sık 
tanıtım yapmasını istedi.
“Akıllı telefon ve tablet bilgisayar teknolojisi üreten şirketler, dijital kütüphane ve 
elektronik kaynaklara erişim açısından kamuya göre çok daha avantajlı görünüyor” 
diyen Anameriç, telif haklarının Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 
ile güvence altına alındığını anımsattı.
Ülkemizde dijital kütüphane uygulamalarının genellikle telif hakkı sona ermiş 
eserlerin dijitalleştirilmesi, kurumsal yayınların web sayfalarından yayınlanması 
ve veri tabanı abonelikleri ile kurulduğunu anımsatan Anameriç, dijital kütüphane 
kurmanın bir süre daha “pahalı” ve hukuki açıdan “zahmetli” bir uygulama olacağının 
altını çizdi. 

Hizmetin erişilebilir, anlaşılabilir ve ucuz olmasını gerektiğine dikkat 
çeken Anameriç, İnternet servis sağlayıcılarında dijital kütüphane 
kurmasını önerdi. Anameriç, akıllı telefon ve tablet bilgisayar üreten 
şirketlerin, dijital kütüphane ve elektronik kaynaklara erişim açısından 
kamuya göre daha avantajlı olduklarını belirtti.
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-Dijital kütüphaneciliğin yararları 
nelerdir?Dijital kütüphanelerin toplumsal 
kalkınma ve katılımcı kültür için önemine ilişkin 
kısa değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

-Dijital kütüphanecilik elbette dijital/sayısal 
kütüphane kavramı ile anlam kazandı.  Bu 
değişim genel anlamıyla kendine has temel 
yöntem/teknik/uygulamaları ve uluslararası 
standartları olan kütüphanecilik/bilgi ve belge 
yöneticisi mesleklerinin günün teknolojik 
gelişmeleri ile tekrar yorumlanması ve 
planlanması sürecini ifade eder. Nedir bu temel 
nitelikler? Bilgi kaynaklarına dolayısıyla bilgiye 
erişimi sağlamak amacıyla söz konusu kaynakları 
kataloglamak/organize etmek, bilgi merkezinde 
uzun süreli hizmete sunmak için gerekli 
koşulları oluşturmak ve korumak, okuyucuları 
bu bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve 
onları nasıl kullanılacağını öğretmek olarak 
özetleyebiliriz. Şüphesiz teknoloji ve İnternet 
her mesleğe sağladığı gibi kütüphanecilik/bilgi 
ve belge yönetimine de geniş imkânlar sağlıyor. 
Dijitalleşme, bilginin organizasyonuna yönelik 
olarak bu meslektekilere temel - teknik bilgileri 
ve sağladığı standartlar ile terminolojik anlamda 
aynı dili konuşmalarına, birbirleri ile daha rahat 
ve hızlı iletişim kurmalarına, mesleki örgütlerin/
kurumların meslek ile ilgili gelişmeleri izlerken 
daha geniş bir vizyona sahip olmalarına, 
bilgi ile kullanıcıyı zaman ve mekâna bağlı 
kalmadan buluşturmalarına, sahip oldukları bilgi 
kaynaklarını daha etkin bir biçimde tanıtmalarına 
olanak sunuyor.

Dijital teknolojiler, son dönemlerde başta 
kütüphaneler, arşivler ve müzeler olmak üzere 
bilgi merkezlerinin sahip oldukları ulusal ve 
uluslararası nitelik taşıyan kültür, bilim, sanat 
vb. birikimlerinin yerelden uluslararası boyuta 
taşınmasında ciddi katkılarda bulunuyor. 
Örneğin, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bulunan 
içerik ve fiziksel özellikleri bakımından birçoğu 
nadir olan yazma eserlerini “dijital kütüphane” 
uygulamalarıyla dünyanın her yerinden 

araştırmacıların hizmetine sunuyor. Ayrıca 
yine Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan 
binlerce sayfa gazete ve dergi bu uygulama ile 
uluslararası platformda kullanılır/erişilir hale 
geldi.
 
-2000’li yıllardan itibaren ülkemizdeki bazı 
büyük kamu kurumlarında sayısallaştırma 
ve sayısal depolamaya yönelik faaliyetler 
dikkat çekiyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan 
kurumlar hangileridir?

-Evet, özellikle gigabyte (GB), terabyte (TB) 
ve petabyte(PB) ifadeleri ile telaffuz edilen 
sayısal depolama teknolojisindeki büyük atılım; 
günlük belge/bilgi üretimi yoğun olan, ürettiği 
bilgiyi kontrol etmekte zorlanan, elindeki bilgi 
ve belgeyi daha güvenli bir biçimde saklamak/
korumak isteyen kurumlar, nadir ve kolay 
yıpranabilecek bilgi kaynaklarının fiziksel 
bütünlüklerini daha uzun süre koruyup gelecek 
nesillere aktarmak ve bilgi kaynaklarının erişime 
açmak isteyen bilgi merkezleri için çok cazip bir 
süreç oluyor. Aslında ülkemizde birçok kamu ve 
özel kurum kendi iş/hizmet planları çerçevesinde 
dijitalleştirme projeleri yapıyor. Bu projeler 
sonucunda dijitalleştirilen bilgi kaynaklarının 
bazıları ücretsiz olmakla birlikte bazıları da üye 
olunarak ve/veya ücretli olarak kullanılabiliyor. 
Bu çalışma ve projelerde öne çıkan kurumlar; 
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM), Başbakanlık (Mevzuatı Geliştirme 
Genel Müdürlüğü), Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı (Milli Kütüphane, Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü), Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi, 
Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu (TRT), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
üniversite ve belediyelerdir.

-Dijital kütüphaneler, fiziksel yapı ve yönetim 
bakımından farklı özelliklere sahip olmaları 
nedeniyle kütüphaneci ve bilgisayarcılara daha 
fazla ihtiyaç duyuyor. Dijital kütüphane sistemi 
altyapı, ağ ve internet bağlantıları, serverlar, 
veritabanı, arama motorları, dijital kaynak ve 
dokümanların yönetimi, entegre sistemler, 

ortak çalışma ve kaynak paylaşımı için 
gereken ortak standartlar gibi teknik 
konularda nelere dikkat edilmeli?
-Sözü edilen gelişmeler, kütüphaneci/bilgi 
ve belge yöneticisi ile bilgisayarcıları daha 
fazla bir araya getiriyor. Özellikle bilgisayar 
teknolojisi kütüphanecilik ve enformasyon 
bilimleri alanında çok ciddi fırsat ve 
kolaylıklar sağlıyor. Hatta sözünü ettiğiniz 
gelişmeler her iki meslek grubunun da iş 
sahasını genişletti. Bu nedenle her iki alanın 
çalışanları sık sık bir araya geliyor. Örneğin 
tarama motorlarının teknik altyapısını, 
çalışma mantığını ve kavramlar/anahtar 
kelimeler arasındaki ilişkileri bilgisayarcılar 
planlarken, arama motorları üzerinde 
çalışan kelimelerin dizinlenmesi, mantıksal 
ilişkilerinin kurulması, erişim sırasındaki 
stratejileri ve bilgiye nasıl erişileceğinin 
planlanmasını kütüphaneciler/bilgi ve belge 
yöneticileri yapıyor. Google Books ve Amazon.
com’daki gibi bilgi ve belge yöneticileri, bilgi 
kaynaklarının kataloglanmasında kullanılacak 
alanların belirlenmesi, hangi kurallar 
gereğince kataloglanacakları,hangi konularda 
sınıflanacakları ve erişimde kullanılacak 
erişim uçlarını belirlerken, bilgisayarcılar bu 
işlemlerin hangi işletim sistemi ve uygulama 
yazılımı üzerinde yapılabileceği ve erişim 
uçları arasındaki ilişkilerin nasıl kurulması 
gerektiğine karar verebiliyor.

Bunların sürdürülebilir olabilmesi için bilgi 
ve belge yöneticilerinin eğitim gördüğü 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde ders/
müfredat programları içinde yukarıda 
değindiğiniz alanlarda yeni içerikli ders, proje 
ve stajlarkamu ve özel kurumların yardımıyla 
planlanabilir. Kurumsal anlamda ulusal ve 
uluslararası projelerde hem akademik hem 
de mesleki tecrübeler akademik kuruluşlar 
ve sivil toplum örgütleri ile karşılıklı olarak 
kullanılabilir. Kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla konu 
ile ilgili otorite olmuş ve hemen her türlü 
teknolojik gelişmeyi bilgi merkezlerinin ve 
bilgi erişim olanaklarının geliştirilmesi için 
kullanan uluslararası organizasyonlarla 
Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphanesi 

Merkezi (Online Computer Library Center 
- OCLC), Uluslararası Kütüphaneler 
Birliği(International Federation of Library 
Associations - IFLA)işbirliğini artırabilir veher 
iki mesleğin ortaklaşa yapabilecekleri veya 
yardımlaşabilecekleri alanların belirlenebilir. 

-Türkiye’de dijital kütüphaneçalışma ve 
projeleri hakkında bilgi verir misiniz?

-Bu uygulamalara “dijital kütüphanecilik”ten 
ziyade “dijital kütüphane projeleri” 
denmesinde fayda var. Çünkü biri bir 
mesleğin sayısal platformlarda ve teknoloji 
yardımıyla sürdürülmesini ifade ederken 
diğeri sadece sayısal bilgi kaynaklarından 
oluşan bir bilgi merkezini ifade ediyor. Bu 
alandaki çalışmaları ulusal ve uluslararası 
olarak gruplamak doğru olacaktır. İlk 
gruptakilere örnekler; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 
tarihli ilk toplantısından bugüne, TBMM, 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, 
Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli 
Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi 
ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen 
Parlamentonun tüm tutanaklarına ve 
1908-1920 yılları arasında Meclis-i Ayan 
ve Meclis-i Mebusan’dan oluşan Osmanlı 
Meclisleri tutanaklarına ulaşabilme olanağı 
veren Tutanak Erişim Sistemi’dir.  Bir 
diğeri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ülkemizin çok değerli bilim, kültür ve 
sanat eserleri olan yazma kitapları sayısal 
ortama aktararak okuyucuların hizmetine 
sunduğu Türkiye Yazmaları Projesi’dir. 
Buna ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
dışında ülkemizde önemli yazma eser 
koleksiyonu olan İstanbul Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, İstanbul Atatürk Kitaplığı gibi bilgi 
merkezleri de yazma ve nadir eserleri için 
sayısallaştırma projeleri yapıyorlar. Önemli 
bir diğer proje de, T.C. Başbakanlık’ın 7 
Şubat 1921’den beri yayınlanan ülkemizin 
en eski devlet yayınlarından olan T.C. Resmi 
Gazete’yi sayısal ortama taşımasıdır. Yine 
T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 
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ülkemizdeki mevzuatın hemen tümüne erişim 
olanağı sağlayan Mevzuat Bilgi Sistemi de önemli 
sayısallaştırma projeleri arasında yer alıyor. Son 
olarak cumhuriyet tarihimizin en önemli belge 
hazinelerinden olan Cumhurbaşkanlığı’nda 
geçen yıl sonuçlandırılan T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Arşivi Sayısallaştırma Projesi ve yukarıda 
belirttiğim Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi 
Sistemi ve YÖK bünyesindeki Ulusal Tez Arşivi’ni 
sayabilirim. Elbette daha birçok kurum sahip 
olduğu bilgi kaynaklarını daha geniş kitlelerin 
erişime sunmak, tanıtmak ve daha iyi koşullarda 
saklamak için bu tür projeleri sürdürüyorlar.
 
Uluslararası proje ve çalışmalara gelince 
akla ilk gelenler; Avrupa Birliği (AB) Eğitim 
ve Kültür Programı altında kabul edilen 
Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri 
Çerçevesinde Kültür Dolaşımının Hızlandırılması 
(AcceleratetheCirculation of Culturethrough 
Exchange of Skills in Information Technology-
AccessIT) kapsamında Türkiye’de yürütülecek 
faaliyetlere altyapı hazırlamak, bu faaliyetleri 
yapılandırmak ve gerçekleştirmek amacıyla 
oluşturulan AccessITve Milli Kütüphane’nin 
Avrupa müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel 
koleksiyonlardaki sayısallaştırılmış milyonlarca 
eserin çok dil desteğiyle sunulduğu çevrimiçi 
bir koleksiyon olan Avrupa Dijital Kütüphanesi 
(Europeana) projeleridir.  

-Ulusal ve uluslararası dijital kütüphanelerin 
bir araya getirilmesi için neler yapılmalı?

-Ülkemizde son 10 yıldır çeşitli kurumlar 
tarafından birçok sayısallaştırma projesi 
yapıldı ve bunlar ilerleyen dönemlerde de 
giderek artacak. Ancak sayısallaştırma 
projelerinde ülkemizdeki en büyük eksiklik 
ulusal standartların henüz çok az sayıda ve 
ihtiyacı yeterince karşılayamıyor olmasıdır. 
Burada şunu söylemek mümkün, çok sayıda 
sayısallaştırma çalışması/projesi sürdürülüyor 
ancak çoğunun standart eksikliği nedeniyle 
birbiriyle uyumluluğu yok ve kurumlar benzer 
hizmetler veya kaynaklar için aynı işlemi 

gereksiz yere yapıyorlar. Ülkemizde elektronik 
belge yönetimi için TS 13298 Elektronik Belge 
Yönetimi ve sayısallaştırma ile ilgili TS ISO/TR 
13028Bilgi ve Dokümantasyon - Sayısallaştırma 
İle İlgili Kılavuzların Uygulanması başlıklı birer 
standart olduğu biliniyor. Sayısallaştırma ile 
ilgili diğer standartlar da belirlendi. Bunun 
dışında konuyla dolaylı olarak ilgili olan TS ISO 
3664 Görüntülemeşartları-Grafik Teknolojisi 
ve Fotoğrafçılık, TS EN 61947-1 Elektronik 
Projeksiyon - Önemli Performans Kriterlerinin 
Ölçülmesi ve Dokümantasyonu - Bölüm 1: 
Sabit Çözünürlüklü Projektörler, TS EN 61947-
2 Elektronik Projeksiyon-Anahtar Performans 
Kriterinin Dokümantasyon ve Ölçülmesi - 
Bölüm 2: Değişken Çözünürlüklü Projektörler 
ve TS ISO 18911 Görüntüleme Malzemeleri 
- İşlem Görmüş Güvenli Fotoğraf Filmleri- 
Depolama Kuralları başlıklı standartlar da 
yer alıyor. Ancak yurt dışında özellikle de çok 
sayıda sayısallaştırma çalışmasının yapıldığı 
ABD’de çözünürlük, aktarım/görüntüleme hızı, 
görüntü kalitesi, renk kalitesi gibi bu sürecin 
önemli parçaları/verileri olan bileşenlere ait 
standartların olduğu ve bunların bu çalışmalarda 
kullanıldığı biliniyor. Ülkemizde de başta 
terminoloji olmak üzere, sayısallaştırılacak 
kaynakların fiziksel durumları ve erişimi ile 
doğru orantılı olarak dönüştürme, çözünürlük, 
transfer, ses kalitesi, erişim/görüntülenme 
hızı, renk kalitesi ve kalite kontrol konularını 
barındıran konuyla ilgili standartların bir an 
önce çıkarılması ve yapılacak sayısallaştırma 
projelerinin bunlara uygun biçimde yapılması 
sağlanmalı. Ayrıca sayısallaştırılan farklı fiziki 
ortamlardaki materyale erişimi kolaylaştıran 
standart üst verilerinin (metadata) tanımlanması 
gerekiyor. Yani kütüphaneci/bilgi ve belge 
yöneticisi, sayısallaştırma işleminden önce 
sayısallaştıracağı bilgi kaynağını tanımalı ve 
tanıtmalı. Böylece benzer derlemelere sahip bilgi 
merkezlerinin birbirlerinin sayısal verilerinden 
faydalanmaları, paylaşım ve transfer işlemlerinin 
kolaylaşması, sayısal verilerin uluslararası 
platformda ülkemizin adıyla kullanılması, 
hazırlanacak standartlardan teknik şartnameler 
hazırlanabilmesi ve genel anlamda maliyetlerin 
düşürülmesi sağlanabilir. 

-Kitapseverlerin büyük bölümü, farklı 
türdeki kütüphanelerin 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 görevler düşüyor? 
Toplum olarak dijital kütüphanelerin 
farkında mıyız? Dijital kütüphaneler ne 
kadar biliniyor?

-Farkındalık sadece dijital/sayısal 
kütüphaneler ve elektronik kitaplar ile ilgili 
değil, “gerçek” olanlara karşı da az. Ancak 
kitapseverler ve kütüphane kullanıcılar için 
“elektroniklik” ve “dijitallik” daha cazip ve 
eğlenceli birer özellik diyebiliriz. Ancak 
şu yanlış algıyı da düzeltmekte fayda var; 
çoğu kez İnternet ile aranan her bilgiye 
erişilebildiği ifade ediliyor, böyle bir durum 
maalesef mümkün değil. Çünkü üretilen 
bilgi ne yazık ki sadece sayısal ortamda 
bulunmuyor, bu zamanla gerçekleşecek 
bir durum ve sanırım bunun için biraz daha 
zamana ihtiyacımız var. 
Kütüphanelerin elektronik kitap ve dijital 
kütüphane hizmetlerine farkındalık 
yaratılması için kolay erişimin sağlanmalı 
ve okuyuculara bunlardan nasıl 
faydalanabileceği kısa ve net biçimde 
anlatılmalı. Son dönemlerde kamuoyunun 
dikkatini belli konulara çekmek amacıyla 
“kamuspotu” uygulamaları başlatıldı. 
Bunlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji Laboratuarı ile 
Türk Telekom’un gerçekleştirdikleri Telefon 
Kütüphanesi adlı  proje oldu. Bu hizmet 
için birçok TV ve radyo kanalı hazırlanan 
kamu spotunu yayınladı ve büyük ilgi gördü. 
Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın 
hayatın vazgeçilmezi olduğu günümüzde 
benzer bir uygulama dijital kütüphaneler 
için de hazırlanabilir. Hatta bu hizmetlerden 
nasıl faydalanılacağı ilgili kamu ve/veya 
özel kurumların web sayfalarından birçok 
ülkede farklı kamu hizmetlerinin tanıtımı 
için kullanılan hareketli çizgi animasyonlarla 
kitapseverlere sıkmadan anlatılabilir. Dijital 
kütüphane ve elektronik kitap hizmeti veren 

bilgi merkezlerinin web sayfalarında bu 
hizmetler erişilebilir, anlaşılabilir ve mümkün 
olduğu kadar ucuz olmalı. Ayrıca özellikle ve 
kütüphanecilik hizmetlerinin planlanmasında 
politika belirleyici olarak “kütüphane” 
dendiğinde akla gelen ilk kurum olan 
Milli Kütüphane’mizin, bu tür hizmetlerde 
belirleyici olması, başta İnternet olmak üzere 
çeşitli iletişim kanallarını kullanarak gerçek 
ve potansiyel kullanıcı portföyüne genişlik 
kazandırması gerekiyor. Ancak burada ön 
plana çıkarılması gereken “dijitallik” veya 
“elektroniklik” değil, bireylerin kütüphane 
ve bilgiye gereksinim duydukları, bunun 
da doğal bir gereksinim olduğunun 
vurgulanması olmalı. Vatandaşlarımıza bu 
farkındalık aktarılabilirse ister gerçek olsun 
ister sanal olsun “kütüphane” kullanımı ve 
“kitap” okuma eylemleri gerçek değerini 
kazanabilecek. 
Üniversiteler, dijital kütüphane ve elektronik 
kitaplar konusunda akademik yapıları 
ile Milli Kütüphane, halk, okul ve çocuk 
kütüphanelerine oranla çok daha avantajlı. 
ANKOS konsorsiyumuve ULAKBİM tarafından 
organize edilen ortak bir platformda ücretli 
olarak üye/abone olunan veri tabanları 
aracılığıyla, hemen her bilim dalına ait 
akademik içerikli kitap, dergi, rapor, bildiri, 
tez, danışma kaynakları gibi yayınlara 
erişim sağlanabiliyor, öğretim üyeleri/
elemanları, öğrenciler ve idari personel 
bunlardan ücretsiz faydalanabiliyor. Son 10 
yıldır üniversiteler, bütçelerinin hatırı sayılır 
bir bölümünü bu kaynaklara abonelik için 
ayırıyor. 
Özel sektörün bu konuda biraz daha serbest 
olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bölümü ticari 
olarak verilen bu sektörde, özellikle İnternet 
ve mobil iletişim üzerinde yoğunlaşan yerli 
yabancı üreticilerin, ürünlerine elektronik 
kitap uygulamalarını daha çok sayıda 
yüklemelerinde fayda var. İnternet servis 
sağlayıcıların dijital kütüphane kurmaları ya 
da eğer bu uygulamaları var ise tanıtımını 
daha sıklıkla yapmaları gerekiyor. Örneğin; 
Turkcell geçtiğimiz yıllarda Turkcell Kitaplık 
uygulaması başlattı ve kullanılan tarifede 
standart hizmetlerin dışında elektronik 
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kitap hizmetini de ekledi. TTnet İnternet servis 
sağlama işinin yanında TTnet Kitap adıyla 
sesli kitap ve e-kitap hizmetlerini de vermeye 
başladı ve projeler yapıyor. Bu noktada akıllı 
telefon ve tablet bilgisayar teknolojisi üreten 
şirketler, dijital kütüphane ve elektronik 
kaynaklara erişim açısından kamuya göre çok 
daha avantajlı görünüyor. Ancak bunu yayınevi 
bazında düşünürsek ve özellikle bu konuda ciddi 
yol kat etmiş ülkeler ile karşılaştırırsak biraz 
geride olduğumuzu söyleyebilirim. Ülkemizin 
en büyük on yayınevi/kitabevinden sadece 
birinin web sayfasında e-kitap satışı yapılıyor. 
Ancak bu konudaki öncülüğü sektöre doğrudan 
İnternet üzerinden perakende kitap satışı ile 
giren firmalar yaptı: Örneğin ülkemizde İdefixe 
ve Kitapyurdu.com, ABD’de ise Amazon.com 
çevrimiçi yayıncılık ve e-kitap üretimi alanında, 
diğer perakende kitap satan yayınevleri göre 
daha avantajlı.

Burada elektronik kitap üretimiyle ilgili bir 
istatistik vermek istiyorum. Şöyle ki, ülkemizde 
2008-2012 yılları arasında TÜİK verilerine göre 
e-kitap üretiminin arttığı gözlemleniyor. 2008 - 
31.760 basılı 399; 2009 - 30.560 basılı 581; 2010 
- 34.857 basılı 635; 2011 - 39.247 basılı 1295 
ve 2012 - 39.367 basılı 2928 elektronik kitap 
yayınlandı. Bu göstergeler elektronik kitapların 
yavaş da olsa piyasada varlığını kabul ettirmeye 
ve bu ürüne karşı talebin artmaya başladığını 
ortaya koyuyor.

-Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi ABD’nin 
Texas eyaletinde, BexarCounty bölgesine bağlı 
San Antonio kentinde geçen (2013) yaz açıldı. 
“BiblioTech” adı verilen bu projede, ödünç 
vermek üzere 100 elektronik kitap 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?

-Evet, ABD’li girişimci Nelson Wolff, Steve 
Jobs’un biyografisini okuduktan sonra kütüphane 

geleneğini yok etmeden içerisinde sadece 
bilgisayar terminalleri ve e-kitapların olduğu bir 
kütüphane kurmak için çalışmalara başladığını 
belirtmişti. 2.4 milyon dolar harcadığı bu 
kütüphanede 150 e-kitap okuyucu, 50 masa üstü, 
25 tablet ve 25 dizüstübilgisayar bulunacağı 
ve çocuklar için de bir dermenin yer alacağı 
ve e-kitapların ödünç verileceği vurgulanmıştı 
ve bunu gerçekleştirdi. Tabii ki bu yürürlükte 
olan konu ile ilgili mevzuata bağlı bir durum. 
Bilindiği gibi ülkemizde Çoğaltılmış Fikir ve 
Sanat Eserlerini Derleme Kanunu ile güvence 
altına alınmış telif hakları uygulaması var. Bu 
kapsamda eser sahipleri ortaya koydukları eser 
üzerindeki hakları kullanmakta tam yetkili. Ayrıca 
eserin hangi ortamda bulunduğu veya kayıtlı 
olduğu onun telif hakları kapsamında olmasını 
engellemiyor. Eğer böyle bir sayısal kütüphane 
kurulması isteniyorsa telif hakları gereği eser 
sahipleri ile anlaşma yapılması hukuki açıdan 
gerekiyor. Evet, bir kütüphanede “gerçek” kitap 
veya başka eser olamayabilir ancak bu onların 
birer fikir ve sanat eseri olma özelliklerini 
değiştirmez. Bu nedenle dijital kütüphane 
kurmak bir süre daha “pahalı” ve hukuki açıdan 
“zahmetli” bir uygulama olacak. Ülkemizde dijital 
kütüphane uygulamaları genellikle telif hakkı 
sona ermiş eserlerin dijitalleştirilmesi, kurumsal 
yayınların web sayfalarından yayınlanması ve 
veri tabanı abonelikleri ile kuruluyor. Ancak 
kaynakların içeriği göz önüne alındığında okuyucu 
sayısı normal bir kütüphaneden az oluyor. 

-Dijital kütüphanelerin ucuz seçenek sunmadığı, 
hatta ders kitaplarının dijital kopyalarını 
yapmanın daha pahalıya mal olabildiği 
bildiriliyor. Ayrıca bazı kitapların birer 
tarihsel nesne durumunda oldukları için bazı 
koleksiyonların kitap formatından hiçbir zaman 
vazgeçilemeyecekleri belirtiliyor. Bu konudaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Bana göre elektronik kitabı basılı kitaptan ayıran 
en temel özellik kolay erişim. Her iki ortamdaki 
kitabın “fiziksel” özellikleri büyük oranda 
benzer. Sayfalar çevrilir, işaretlenir, çizilir, hatta 
katlanır, kalınan sayfayı unutmamak için kitap 
ayıracı (bookmark) kullanılır, duyularımızla 
hissedilebilir, kataloglanır, ödünç alınır, 

resimlendirilir vb. Ancak elektronik kitapları 
okumak için mutlaka bir teknoloji -donanım 
ve yazılım- kullanmanız gerekir. Bu nedenle 
kullanım açısından basılı kitaba göre daha 
pahalı. Birim olarak baktığımızda ise -elbette 
kitabın hacmi, yazarı, içeriği de önemli- 
elektronik kitabın daha uygun fiyatlardan 
satıldığını görmekteyiz.
 
Ders kitapları boyutuna bakıldığında bilindiği 
gibi ülkemizde 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) tarafından çeşitli kademelerdeki 
okullara ücretsiz ders kitabı dağıtılıyor. Yine 
MEB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yürütülen Fırsatları 
Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi  
(FATİH) Projesi kapsamında öğrencilere 
tablet PC ve elektronik kitap dağıtılıyor. 
Diğer önemli girişim, 2011-2012 eğitim-
öğretim döneminde uygulamaya konulan 
FATİH Projesi kapsamındaki z-kitaptır 
(zenginleştirilmiş kitap). Z-kitap, interaktif ve 
çoklu ortam özellikleri de taşıyan bir e-kitap 
türü. Z-kitaplar ile öğrenciler dijital ortamda 
ders içeriklerine ulaşabilecek; istedikleri 
zaman okulda, evde, arabada, açık havada 
yani farklı mekânlarda zenginleştirilmiş 
içerikle etkileşme olanağı buluyor. 
Günümüzde MEB’na kitap hazırlayan hemen 
tüm yayınevlerinin z-kitabı bulunuyor.
E-kitapların ortaya koyduğu en önemli özellik, 
tek kopyadan binlerce kişiye ulaşmasıdır. 
Ancak bu durum o kitabın manevi ve maddi 
değeri konusunda maalesef bir ayrıcalık 
kazanmasına yeterli değil. Teknoloji, ürünü 
yeniden oluşturabilir, yenileyebilir. Bu da ona 
aynı biçimde tekrarlanabilirlik özelliği katar, 
el yazması/basılı kitap karşısındabüyük bir 
dezavantaj sağlar.
Konuya sanatsal yönden ve koleksiyonerlik 
açısından bakıldığında ise,bir ürünün “elle” 
yapılmış olması ona orijinallik - özgünlük - 
teklik değeri katar. Bu özellik, e-kitaplarda 
olamayacak bir durum. Yazma eserlerde 
müellif hattı nüsha, ithaflar, minyatürler-
tezhipler ve cilt içerik ile birlikte eşsiz bir 
yapıtı insanlığa sunar. Basılı kitaplarda ise 
az sayıda olma, kondisyonunun (fiziksel 
durumunun) iyiliği ve otograflar(imza) o 

esere “nadirlik”  kazandırır. Bu da ne yazık 
ki geleneksel kitabı, manen ve maddeten 
e-kitaptan değerli kılar. Örneğin siz, Kaşgarlı 
Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ün el 
yazması tek nüshasına mı, yoksa en yüksek 
çözünürlükte ve her türlü ergonomiye sahip 
“e” nüshasına mı sahip olmak istersiniz? Ya 
da Leonardo da Vinci’nin hidrolik, jeoloji ve 
stronomi ile ilgili çalışmalarının bir arada 
bulunduğu defter olan CodexLeicester’ın 
orijinaline mi yoksa dijital kopyalarına mı 
bakmak istersiniz? Ya da Jules Verne’in İnatçı 
Kereban’ının (Kereban Le Tatu)ilk baskısına 
mı bir göz atmak istersiniz? CodexLeicester’ı 
e-kitap teknolojisinde de önemli bir pazar 
payı olan Microsoft’un “kitap sever” sahibi 
Bill Gates’in 1994’te 30.8 milyon dolara satın 
aldığını da belirtmekte fayda var.
 
-Dijital kitapların/kütüphanelerin 
dezavantajları arasında “kitapları daha 
az satan yazarların ortadan kalkması” 
tehlikesine dikkat çekiliyor. Böyle bir tehlike 
var mıdır? Bu tehlikeyi nasıl aşabiliriz?

-Elektronik ortam, yazar sayısının çoğalması 
ve sağladığı olanaklar ile yazarlığın 
kolaylaşmasına neden oldu. Ancak sayıdaki 
bu artış ve kolaylaşma, yozlaşmayı veya 
kalitesizleşmeyi değil, yazarlar arasındaki 
rekabetin artması daha farklı, içerik 
yönünden güçlü ürünler çıkaran, gündemi, 
gereksinimleri, farklı ve boş alanları bilen 
ya da kısaca daha fazla emek harcayan bir 
yazar profili olmayı ifade ediyor. Çünkü 
teknoloji, okuyucu kadar yazara da aynı 
içerik ve hızda bilgi sunup aynı oranda erişim 
olanakları tanıyor. Bu kolaylığın yanı sıra 
“kitap yazmak”, “kitap yayınlamak”, “kitap 
tanıtmak/pazarlamak”, “kitap satmak” daha 
ucuz, eğlenceli, sanatsal, görsel içerikli, 
hareketli, bağımsız, belki de daha kazançlı 
bir duruma kavuşmuş olsa da basılı format 
kadar henüz hukuki açıdan tercih edilmiyor. 
Özellikle akademik çevreden birçok yazar, 
ellerinde somut bir “eserin” olmasını 
yeğliyor. Yazarlar için kitabın basılı olması ve/
veya elektronik olarak hazırlanması ticari, 
tanıtım, pazarlama, dağıtım, paylaşım gibi 
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konulardaki başarısı yayıncı/yayınevleri olan ilişkilerine ve bunların 
işlerini nasıl yaptıkları ile doğru orantılıdır.
Elektronik kitap teknolojisi, kitap üretim/yazım ve bunun 
pazarlanmasında yazarlara kişisel hareket etme olanağı sağlıyor. 
Ülkelerin yürürlükte olan ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında, 
yazarlar kuracakları web sayfaları aracılığıyla “ürünlerini” tanıtma ve 
pazarlama imkânına sahip olabiliyor. Ayrıca ürünlerini, açık arşivler 
(openrepository), forumlar ve ticari amaç gütmeyen sitelerde paylaşıma 
açarak bireysel farkındalık yaratılabiliyor. Burada vurgulanması gereken 
bir diğer önemli nokta ise,  özellikle fiziksel engelli ve gündelik yaşamı 
kısıtlayan hastalıkları bulunan bireyler de edebiyat, sanat ve bilim 
dünyasına çalışmalarını sunabilirken rekabet etmek için sanal ortamın 
avantajlarını kullanabilme şansını da yakalayabiliyorlar. Örneğin uzun 
zamandır MS hastası olan Stuart Rose’un “Happily Disabled” adlı kitabı 
2012’de İnternet’ten yayınlandı. 
Yazarlar, e-kitap ile “basılı” kitaplarda yapamadıkları bazı “yenilikleri” 
de gerçekleştirme şansına sahip olabiliyor. Yayıncıların da yardımı ile 
grafik tasarımcılar, animatörler, seslendirme sanatçıları vb. ile “kitaplar” 
daha çekici hale getirilebilir.. Aynı zamanda hem yazar hem de yayıncı 
başlıca problemlerden olan ve büyük oranda kitabın fiyatını da belirleyen 
baskı süreci, baskı masrafı, baskı sayısı sıkıntılarından uzaklaşmış 
oluyorlar. Yazar ve yayıncıların bu sorunlar/sıkıntılardan uzaklaşmaları 
maliyeti düşürüyor ancak yazarın para kazanması için daha fazla “üretim 
yapmasını” gerektiriyor. Elektronik kitapların yayınlandığı kişisel web 
sayfaları yazarlara arama motorlarında indekslenerek daha fazla 
görünürlük de sağlıyor.

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

-Burada bahsedilen dijital kütüphaneler için “kütüphane”den çok 
koleksiyon terimini kullanmakta fayda var. Çünkü dijital kütüphane 
olması için sahip olduğu koleksiyonların büyük bölümünün sayısal 
ortamda yer alması ve ücretli/ücretsiz kullanıma açık olması, bu tür 
dermelerin farklı kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor olması 
gerekiyor. Ülkemizde, üniversitelerin abone oldukları veritabanları 
üzerindeki süreli yayın, kitap, tez, bildiri ve diğer danışma kaynaklarından 
oluşan ve yazma eserlerin sayısallaştırılması sonucu oluşturulan dijital 
koleksiyon örneklerini şöyle sıralayabiliriz: 

Milli Kütüphane’nin süreli yayınlar, kitapdışı materyaller ve yazmalardan 
oluşan koleksiyonu; sesli kütüphanesi ve Europeana; IRCICA’nın 
yazmalarının yer aldığı Farabi Sayısal Kütüphanesi; Adnan Büyükdeniz 
Dijital Kütüphanesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy 
Belediyesi’nin Sesli Kütüphanesi.
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