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Plan

• Gezgin web ve sosyal ağlar
• “Yakınsama” ve kütüphanelere etkisi
• Gezgin uygulamalar ve sosyal ağ 

kullanımından örnekler
• Sonuç
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“Nerede o eski gelecekler?” (Paul Valery)

• Sanırım dünya pazarında beş bilgisayar belki satılır.” T. Watson, IBM Başkanı, 1943.

• “Bilgisayarların ağırlığı gelecekte 1.5 tonu geçmeyecektir.” Popular Mechanics, 1949.
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Bazı “Öngörü”ler

• “Bu icada (telefon) ne gerek var? Mesajları getirip
götürecek birçok çocuk var.” 

– Amerikan Posta Ofisi Başmühendisi, 1876

• “Her kasaba bir telefona sahip olmak isteyebilir.” 
– ABD PTT Genel Müdürü, 1886

• “Telefon milyonları ilgilendiren bir olay değil. 
Zenginler için bir kolaylık; parasını ödeyebilecekler
için ticari bir araç.” 

– Times, 1902.



- 5
5

Case # 07-1050 Approved for Public Release; Distribution Unlimited.

Cep telefonu kamerası
Doğru Format
Ağa bağlı

Film Kamerası
Yanlış Format
Ağa bağlı değil

Dijital kamera
Doğru Format 
Ağa bağlı değil

Kişisel eğitmen
Video gösterici
Ses arşivi
Personel takip
Ebeveyn denetim aracı??
Diğer….

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası cep telefonu kullanıcısı.. 
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Growing / Grown Up Digital
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Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital
%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

http://d.scribd.com/docs/25yfw2gwramobinjk3vt.pdf

Farkı türlerdeki deneyimler farklı beyin 
yapılarına yol açıyor.

-Dr. Bruce D. Berry, Baylor Tıp 
Fakültesi 

“Bilgisayarla büyüyen çocuklar bizden 
farklı düşünüyorlar. Hipermetin akıllar 
geliştiriyorlar. Oradan oraya atlıyorlar. 
Sanki bilişsel yapıları sıralı değil 
paralel.” . . . “Eğitim sistemlerimizdeki 
halihazırdaki baskın doğrusal 
düşünme süreçleri oyun ve 
bilgisayardaki web sörf süreçleriyle 
gelişmiş beyinlerin öğrenmesini 
gerçekte yavaşlatabilir.”
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Yeni Web Portalları olarak Sosyal Ağlar

• Sosyal ağlar: web içinde web’ler
• Sosyal ağlar hizmetlere tek 

noktadan erişim sağlıyor  
• Facebook 300.000’den fazla 

uygulama sunuyor
• Facebook kullanıcıları GÜNDE 6 

milyar dakika (4 milyon gün) 
harcıyorlar 

• YouTube milyarlarca video var
• Google’ın misyonu “dünyanın 

içeriğini düzenlemek”
• Sosyal ağların misyonu 

“dünyanın insanlarını 
düzenlemek”

• Misyon sanal güzergahlar 
yaratmak değil bağlantılılık, 
iletişim ve içeriği birleştirmek
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Sosyal Medya Devrimi

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8

YouTube - Sosyal Medya Devrimi –
http://www.youtube.com/watch...

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8
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Yakınsama

• “teknolojilerin birbirinin 
içine geçmesi, 
fingirdeşmesi”

• Cep telefonu artık 
sadece bir iletişim 
aracı değil

• Kullanıcıların iş, 
öğrenme ve özel 
yaşamları yakınsıyor
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Cep Telefonlarının Özellikleri

• Bluetooth
• Kamera
• Masaüstüyle eş zamanlılık
• İndirilebilir içerik
• E-posta
• Anında mesajlaşma
• Canlı TV
• …
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Gezgin Web’in Yararları

• Sürekli bağlantı
• Mekan duyarlılık
• Sınırsız erişim
• Etkileşim yetenekleri

Kaynak: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12463/1/mobile_web_ltr.pdf
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Gezgin Web Uygulamaları
• E-posta / Kısa mesaj 
• Müzik/video
• Yazılım oyunlar
• Anında mesajlaşma (IM)
• Sosyal ağlar
• Arama (Google, yerel, alış veriş siteleri, 

çoklu ortam, karekod, ses)
• Uygulamalar
• E-kitaplar
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Kütüphanelerde yakınsama

• “Yer olarak kütüphane”nin azalan önemi
• Bilgi kaynaklarına uzaktan erişim
• Kütüphane türlerinin yakınsaması
• Dış bilgi kaynakları ve hizmetlerini 

kütüphaneninkilerle bütünleştirme
• Kullanıcı tarafından sağlanan içerikle 

standart içeriği bütünleştirme
• Bilgi hizmetlerini kullanıcıların olduğu 

yerlere taşıma (iş, öğrenme, ev ve seyahat 
çevreleri)
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Kütüphane nerede?
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Kütüphaneleri neler bekliyor?

• İş, eğitim ve toplumsal çevreye iliştirilmiş 
bilgi kaynakları ve hizmetleri

• İlişki merkezli bilgi hizmetleri (Lagoze, 
2000)

• Gerçek ve sanal bilgi hizmetlerinin 
birlikte sunulması

• Gezgin web ve Semantik Web 
aracılığıyla sunulan hizmetler
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Yeni kütüphane

• Açık
• Etkileşimli
• Yakınsayan
• İşbirliğine yatkın
• Katılımcı

Kaynak: Xu, C., Ouyang, F.F., & Chu, H.T. (2009). The academic library meets Web 2.0:  Applications and implications. J. of Acad. Librarianship, 35, 324-
331, s. 328. 
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Her zaman hizmete hazır kütüphaneler. . .
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Facebook
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Twitter
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Blog
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Kütüphanecine sor
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Vikipedi
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Flickr
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Web
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KYGM
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Karekod uygulaması

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html
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Karekod Uygulamaları
H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

(www.bby.hacettepe.edu.tr)
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Okuyucu eğitimi için karekod kullanımı
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Gezgin kütüphane turları
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M-NYPL
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Gezgin Lig TV

http://m.ligtv.com.tr/h

http://m.ligtv.com.tr/h
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Horizon Report 2011
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.pdf
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E-kitaplar.. ve cep telefonları
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eNYPL: http://ebooks.nypl.org

http://ebooks.nypl.org/
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E-kitaplar: Hiperkitap
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E-kitaplar
• Mobipocket - http://www.mobipocket.com
• eNYPL - http://ebooks.nypl.org
• Fictionwise eBooks -

http://www.fictionwise.com
• Ebooks.com - http://ebooks.com
• Project Gutenberg -

http://www.gutenberg.org
• DailyLit - http://www.dailylit.com
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Sesli kitaplar

• Audible – http://www.audible.com
• iTunes – http://www.apple.com/itunes
• LibriVox – http://librivox.org
• Overdrive – http://www.overdrive.com
• OCLC NetLibrary -

http://www.netlibrary.com
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Gezgin TV/Radyo

• AllTell - http://www.alltel.com
• SprintPCS - http://www.sprintpcs.com
• Verizon Vcast - http://products.vzw.com
• MobiTV - http://www.mobitv.com
• HandiTV – http://www.handango.com
• NBC - http://www.nbc.com/Mobile/
• YouTube - http://m.youtube.com
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Dijital Gezici Kütüphane

Overdrive videosu: 
http://www.youtube.com/watch?v=7PL-WI8Nbv94
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Gezgin olmak için 7 sebep
• Cep telefonu sayısı bilgisayar sayısından 3 kat 

fazla
• İçeriğe her yerden erişme
• Kullanıcı sayısının artması
• Yeni hizmetler sunma (örneğin, mekan tabanlı)
• Kullanıcılarla yeni bir araç aracılığıyla bağlantı 

kurma
• Gezgin geleceğe giden yol
• Düşündüğünüzden daha basit

Kaynak: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12463/1/mobile_web_ltr.pdf
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Yeni Yönelim . . .

"What is not online, does not exist!”

–Çevrimiçi değilse mevcut değildir!
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Daha yeni yönelim..

"What is not mobile, does not exist!”

–Gezgin değilse mevcut değildir!
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