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• Değişim faktörleri
• Açık erişim ve araştırma verilerinin yönetimi
• Yatırımın getirisi
• Türkiye’de durum
• Sonuç



Kütüphane Nerede?

Kaynak: Kohl (2006); University Leadership Council (2011), s. 74 

Kütüphane nerede?
• Ev
• Okul
• İş
• Cep telefonu
• ...



Kullanıcı ve kütüphane çevreleri birbiriyle bütünleşik

Kaynak: Dempsey (2008).



Bu sefer farklı
Akademik kütüphanenin dönüşümü 

muhtemelen sizin döneminizde olacak

Dört ana değişim faktörü

Sürdürülemeyen 
maliyetler

Geçerli 
seçenekler

Kullanımın 
azalması

Yeni kullanıcı 
talepleri

Kaynak: University Leadership Council (2011), s. 5



Kaynak: University Leadership Council (2011), s. 16

İki çağı da desteklemek
Geleneksel kütüphane sürdürülebilir değil, ama dijital hizmetler hâlâ 

«prime time» için hazır değil
Geleneksel kütüphanenin
ayrıştırılması

Kullanıcı 
talebi

Dijital hizmetlerin
olgunlaşması

Dijital hizmetlerSahip olunan
dermeler

Bizim 
dönemimizde

Göçü Yönetme

Kitaplar: e-formatlara ve kullanıcı güdümlü 
sağlamaya geçiş beklenenden daha zor

Dergiler: Artan fiyatlar «büyük ticaret»e yeni 
ama ıspatlanmamış alternatifleri teşvik ediyor

Mekân: Dermeler öğrenme mekânı için olan 
talebi karşılama yeteneğini sınırlıyor 

Personel: Talebi düşen geleneksel etkinliklerle 
meşgul



Açık erişim

• Kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmaların 
çıktılarına ücretsiz, hemen, sürekli, çevrimiçi erişim 
(ABD, İspanya, İtalya’da yasayla düzenlenmiş)

• Research Excellence Framework (Birleşik Krallık)
• Avrupa Üniversiteler Derneği
• Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç, 

Danimarka vd. ülkelerin girişimleri (30+ fon 
sağlayıcı yaptırımı, 100+ kurumsal yaptırım)

Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 20134 Mersin



Araştırma verilerinin yönetimi

• “Büyük veri” herkese açılırsa 
Avrupa’da yılda 150-300 
milyar avro tasarruf 
sağlanacak

• AB’ye doğrudan ve dolaylı 
etkisi yılda 140 milyar avro 

• Engeller azalmış ve alt yapı 
iyileştirilmiş olsaydı bu 
miktar 2008’de 200 milyar 
avro olacaktı –Avrupa 
GSMH’sinin %1,7’si) 

Kaynak: Open data (2013). 

Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 20134 Mersin



Veri içeren 
yayınlar

İşlenmiş veriler ve 
veri gösterimleri 

Veri dermeleri ve yapısal veri 
tabanları 

Ham veriler ve veri dizileri

(1) Veriler 
makalede yer alır 

ve açıklanır
(2) Verilerin 
açıklamaları 
makaleye ek 
dosyalarda 

açıklanır

(3) Makalede veri 
merkezlerindeki / 

arşivlerindeki  
verilere atıf yapılır

(4) Mevcut veri 
dizilerini açıklayan 

veri yayınları

(5) Kurumun 
çekmecelerindeki 
ve disklerindeki 

veriler

Kaynak: Reilly (2012). http://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru

Veri yayını piramidiVeri Yayın Piramidi

http://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru






Performans Ölçütleri

• Koleksiyon büyüklüğü
• Süreli yayın başlık sayısı
• Toplam harcamalar
• Kullanıcı sayısı
• Referans sorusu sayısı
• Sunuş sayısı

• Yatırımın getirisi
• Kaydolan/mezun olan öğrenci 

sayısına etkisi

• Öğrenme üzerine etkisi
• Araştırma verimliliğine katkısı
• Araştırma projesi almaya etkisi
• Öğretimi desteklemesi
• Dijital okur yazarlığa etkisi

Geleneksel Yeni

Kaynak: University Leadership Council (2011), s. 4



Üniversite kütüphanelerine yapılan 
yatırımın getirisi (ROI)

Kaynak: Tenopir, C. ve diğerleri.  (2010), s. 8-9. 

1’e 15
(kütüphaneye yapılan 1 birim yatırım 

15 birim hibe geliri olarak geri dönüyor)

1’e 155

Lib-Value

(e-dermelere yapılan 1 birim yatırım 
155 birim gelir olarak geri dönüyor)



Katma değer

• Kütüphaneye yapılan yatırımla araştırma fonu 
sağlama arasında gözlenen korelasyon 

• Okunan makalelerin %67’si kütüphaneden
• Kullanılan kaynakların %79’u elektronik
• Kullanılan makalelerin %95’i elektronik

Kaynak: Tenopir, C. ve diğerleri.  (2010). 



2014 yılı üniversite bütçeleri (TL) 

Kaynak: Üniversitelerin 2014 bütçeleri. http://www.egitimvegelecek.com/?p=8917



2013 yılı üniversite kütüphane yayın 
alım bütçeleri 

• Toplam: 86M TL 
– 20,3M TL basılı (%24)
– 65,7M TL elektronik (%76)

• Üniversite bütçelerinin binde 2’si ile yüzde 2,96’sı
• Bütçesi 1M TL’nin üzerinde 6 kütüphane var
• Ranj: 11.405 TL ile 5.018.439 TL arası 

Kaynak: Akbaytürk Çanak ve diğerleri. (2014). 



ABD/Kanada üniversiteleri yayın alım bütçeleri

Kaynak: Report (2013).  



Erişim ... Erişim ... Erişim
• Türkiye’deki üniversitelerin dönüşümü . . .
• Kaliforniya Üniv. Berkeley Kütüphanesinde 

– 2012’de 2,7M ödünç kitap verilmiş, 33M makale indirilmiş, 13M USD 
lisans ücreti ödenmiş

• ULAKBİM’de
– 2012’de 16M makale indirilmiş, yaklaşık 42M TL lisans ücreti ödenmiş

• ANKOS’ta 2012’de yaklaşık 12M makale indirilmiş ve muhtemelen yaklaşık 
60M? TL lisans ücreti ödenmiş 

• Berkeley’de 36K öğrenci, 2K ö. üyesi kişi başı 868 makale 
indirmişler

• TR’de 4,5M öğrenci, 130K ö. üyesi kişi başı 6 makale indirmişler

Kaynak: Report (2013);  Ulusal (2012); Akbaytürk Çanak ve diğerleri. (2014).Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri, 17 Aralık 2013, Ankara



Sonuç
• Ölçek ekonomisinden yararlanılması
• Açık erişim alt yapısının ve politikasının 

kurulması/geliştirilmesi
• Kütüphanecilerin, veri ve bilgi yöneticilerinin eğitimi için 

programların geliştirilmesi, desteklenmesi 
• Mevcut durumdan düzenli dijital bilgi hizmetlerine geçiş
– Erişim ve hizmet kalitesini koruma
– Basılı dermeleri uygun büyüklükte tutma
– Açık bilime destek
– Kütüphane hizmetlerinin evrilmesi
– Personel ve mekanın yeniden değerlendirilmesi 

Kaynak: University Leadership Council (2011), s. 17
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