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Özet: Günümüzde artık kütüphane web sitelerinin mimarisi kullancıların gercek ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük olmak zorundadır. Hedef kullanıcılara (Öğrenci, öğretim üyesi ve diğerleri) 

aradıkları bilgiye ulaşmada karışık sistemler sunmak yerine bilgiye erişimi basitleştiren 

fonksiyonel sistemler kullanılmalıdır.  Bunun için kullancıyı merkeze alan tasarımlar, 

kullanıcının gerçek ihtiyacını belirlemek için çeşitli analizler yapılmalıdır. 

Gelişen web teknolojileri ile beraber kütüphanelerin ve kütüphanecilerin de rolleri 

değişmektedir. Kullanıcılarının bilgiye erişme davranışlarını temel alarak yapılan çalışmaların 

hedefi, etkin bir kütüphane kullanıcısına sahip olmak ve onların en kısa yoldan aradıkları 

bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Geliştirilen yeni uygulamalarla kullanıcının neye ihtiyacı 

olduğu tespit edilip, doğru bilgi kaynağına yönlendirilmektedir. Sahip olduğumuz e-kaynaklara 

erişim hızlanmakta, kullanıcılarımızın bilgiye erişim için harcadıkları zamandan tasarruf 

etmeleri sağlanmaktadır. Yeni web teknolojileri için hazırlanan programlar aynı zamanda 

kütüphanecilerin özellikle web sitelerini tasarlarken ve içeriklerini yönetirken birçok avantajlar 
sağlamakta, daha etkin ve etkili web sitelerinin tasarlanmasına ve içeriklerinin yönetilmesine 

imkân vermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kütüphane Web Siteleri, Kullanıcı Merkezli Web 

Tasarımı, Akademik Kütüphaneler 

 

 User-centered library Web sites: the Case of IYTE 

 

Abstract: Today, the library has to be oriented to meet the needs of real users, the architecture 

of websites. Target users (students, faculty members and others) to reach the information they 

seek to simplify access to complex information systems deliver functional systems should be 

used instead. For this, a user is the center of the designs ,a variety of analysis should be made 

to determine the user's real needs. Libraries and librarians in developing web technologies with 

the changing roles. The goal of the work based on the behavior of users to access information, 

to have an active library users and their access to the information they seek to provide the 

shortest route. Identified and developed new applications that the user needs what, are directed 

towards the source of information. That we have access to e-resources is accelerating, users are 

provided access to information to help save time spent. New web technologies and programs 

for librarians but also provides many benefits, especially when managing your web sites design 

and content, the design of web sites and content management more efficient and effective 

place. 

 

Keywords: Library Web Sites, User-Centered Web Design, Academic Libraries 

mailto:gultekingurdal@iyte.edu.tr
mailto:hakanyanaz@std.iyte.edu.tr
mailto:enginsenturk@std.iyte.edu.tr


1. Giriş 

 
Küreselleşmeye bağlı olarak rekabetin arttığı, 

hizmet kalitelerini artırma çabası içindeki 

kütüphanelerimiz e-yayınların sayısındaki 

artış ve konsorsiyumlar sayesinde 

koleksiyonlarını zenginleştirmektedir. 

Bundan sonraki adım ise bu kaynaklardan 

kullanıcılarını en etkin ve etkili şekilde 

yararlandırmalarıdır. [7]  Her zaman bilişim 

teknolojilerinin en hızlı uygulayıcısı olan 
kütüphaneler, gelişen yeni web teknolojileri 

sayesinde sahip oldukları elektronik ve basılı 

kaynaklara ulaşımı ve kullancının bu 

kaynakları keşfini daha kolay hale getirmenin 

yollarını bulmakta, mevcut yeni teknolojilerle 

kullanıcıları interaktif olarak hizmetlerine 

dahil etmektedirler. 

 

Artık görsel anlamda güzel bir sayfa yapmak 

aslında web dünyasında yeterli değildir. 

Ziyaretçileriniz sadelik ve estetiği birlikte 
sunan, hızlı açılan, kampüs içi ve kampüs 

dışından kolay ulaşılabilen bir sayfada daha 

rahat edecek, böylece sitenizi tekrar ziyaret 

edecektir. Web tasarımında kütüphaneler 

sadece bir grafik tasarım yapmaktan öteye 

geçmek zorundadır. Konunun içerdiği her 

alan için iyi bir ekip çalışması yapmaları 

gerekmektedir. Son yıllarda popülerliği artan 

yeni web teknolojileri kütüphane web 

sitelerini tek düze ve statik web siteleri 

olmaktan çıkaracak kullanıcılara çok büyük 
fırsatlar veren dinamik web siteleri haline 

gelmelerini sağlayacaktır. 

 

Mobil Kütüphane Web Siteleri 

 

Bu bildiride ayrıca mobil kütüphane web 

siteleri nasıl hazırlanır, hangi araçlar bize bu 

tür siteleri hazırlamaya yardımcı olacak 

bilgiler paylaşılacaktır. 

 

Ayrıca kullanıcı merkezli bir web sitesinin 

nasıl hazırlanabileceği, böyle bir web 
sitesinde olması gereken özelliklerin neler 

olduğu ile ilgili ipuçlarına yer verilecek ve 

İYTE Kütüphanesi web sitesi hedef kitleye 

tasarım ve içerik yönünden anlatılacaktır. 

 

2. Neden Kullanıcı Merkezli Kütüphane 

Web Sitesi? 

 

Bugünün akademik kütüphaneleri web 

siteleri üzerinden birçok servisi kullancılarına 

sunmaktadırlar. Bu nedenle web sitelerinin 

kullanışlı olması son derece önemlidir. 

Kütüphane web sitelerinin kullancı merkezli 

olması gerekliliğinin en büyük nedeni ise, 

kullancılarının, kütüphanenin sahip olduğu 

çok büyük miktarda bilgiye en kolay yoldan 

onların erişimini sağlamak ve bu yolla web 
sitelerinin ve sundukları servislerin 

kullanımını artırmaktır. Böylece kütüphane 

bütçeleri ile sağlanan bilgi kaynaklarından 

kullanıcıların en verimli şekilde 

yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. [6] 

 

 

3. Kullanıcı Merkezli Kütüphane Web 

sitesi Nasıl Hazırlanır? 

 

 Kütüphaneler kullanıcı merkezli web siteleri 

hazırlamalıdır ve bu siteler hazırlanırken 

kullancılarını tanımalı ve onların 

beklentilerini karşılamalıdır. Ayrıca kullanıcı 

merkezli tasarım yapmakla ilgili prensiplerin 

farkında olmalıdırlar. Kullanıcı merkezli 

tasarım proseslerini tanımlayan üç tane 

prensip bulunmakta ve bu presipler bugun 

halen geçerliğini korumaktadır. Bu prensipler 

ilk defa John D. Gould ve Clayton Lewis  

tarafından oluşturulmuş ve kullanılmıştır. 

 

 Tasarıma başlamadan önce 

kullanıcılarınızın karakteristiğini,  

amaçlarını ve önceliklerini 

belirlemek, sürekli bunu takip 

etmek. 

 

 Web sitesi için prototip 

geliştirmenin çeşitli aşamalarında ve 

en başta kullanıcıların kullanım 

performanslarını, kayıt etmek 

gözlemlemek ve analiz etmek için 

farklı değerlendirme yöntemleri 

kullanmak. 



 Tasarımın her aşamasında çeşitli 

testlerle kendisini yenileyen ve 

düzelten bir tasarım döngüsü 

kullanmak[1]. 

 

Kullanıcı özelliklerine göre tasarlanan 

web siteleri, kullanıcılara daha etkin bir 
içerik sunmakta, site içinde kaybolmadan 

ve gereksiz işlemler yapmadan bilgiye 

erişme olanağı sağlamaktadır. 

 

3.1.Kullanılabilirlik Ölçütleri ve 

Kullanılabilirlik Testleri 

 
Ürünlerin veya hizmetlerin kullanılabilir 

olması aynı zamanda kullanıcılara avantaj 

sağlayan bazı özelliklere sahip olmaları 

anlamına gelmektedir. 

ISO 9241 standardında on birinci bölümde 

ergonomi ile ilgili olarak ifade edilen 

kullanılabilirlik, ürünlerin kullanıcıların 

kendilerine özgü hedeflerine ulaşabilmeleri 

için etkililik, etkinlik ve memnuniyet 

unsurları ile sağlanabilinen bir olgu olarak 

ifade edilmiştir (ISO 9241, 2008). Bu 
tanımda yer alan etkililik, etkinlik ve 

memnuniyet unsurları günümüzde birçok 

ürünün kullanılabilirliğinin belirlenmesinin 

yanı sıra web sitelerinin 

kullanılabilirliklerinin ölçülmesinde de 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

ISO 9241 standardından yola çıkılarak 

kullanılabilirlik ile ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalara göre 

kullanılabilirliği belirleyen beş ölçütün 

bulunduğu ve literatürde bu ölçütlerin “5E” 
olarak nitelendirildiği görülmektedir. 

Bu ölçütlerden ilki; web sitesinin 

kullanıcıların bilgi gereksinimlerini tam 

olarak karşılayıp karşılamadığını ve ihtiyaç 

duyulan bilgiye tam olarak erişilip 

erişilemediğini ölçen etkililik (effective) 

ölçütüdür. İkinci ölçüt ise kullanıcıların web 

sitesinde bir görevi tamamlarken ne kadar 

çabuk bir şekilde işlemleri başardıklarını ve 

bu görevi gerçekleştirirken harcadıkları 

bilişsel çabayı ele alan etkinlik (efficient) 
ölçütüdür. Üçüncü ölçüt olarak kullanıcıların 

memnuniyeti ve tatmin olmalarını içeren 

caziplik (engaging) kavramı ele alınmaktadır. 

Literatürde yer alan bu ölçütlerden bir diğeri 

de kullanıcıların hata yapmalarını 

engelleyecek bir ara yüzün olması ve 

kullanıcılara yardımcı olacak unsurların site 

içinde yer almasını sağlayan hatalara karşı 

olumlu yaklaşım (error tolerant) ölçütüdür. 

Bu ölçütlerden sonuncusu ise kullanıcının 
siteyi kullanırken yapacağı işlemleri nasıl 

gerçekleştireceğini kolaylıkla tahmin 

etmesini ve site bölümlerinin bir bütün olarak 

tutarlı olmasını içeren sitenin kullanımının 

kolay öğrenilebilir (easy to learn) olmasıdır. 

[3] 

 

Kullanabilirlik testlerini yapmak için çeşitli 

yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

 

 Anket 

 Görüşme 

 Bire bir görüşme 

 Fokus grup oluşturma 

 Prototipler hazırlama 

4. Mobil kütüphane Web Siteleri 

 

Mayıs 2011‟de The  Pew Internet & 

American Life Project tarafından yapılan 

anketin verilerine göre Amerikada yaşayan 

yetişkinlerin %35‟nin akıllı telefon sahibi 

oldugunu ve bu kişilerin %87 e-postalarını bu 

cihazlar üzerinden kullandığını ve %25 lik bir 

grubunda temel internet kaynaklarını yine bu 

cihazlar üzerinden kullandıgını 

göstermiştir.[8] 

 

 Tüm Dünya‟da cep telefonu sayısının 4.6 

milyar civarında olduğu, masa üstü ve laptop 

bilgisayarlar sayısının ise 1.2 milyar olduğu 

sanılmaktadır.[2] 

 

Ülkemizde ise akıllı telefonların ve mobil 

cihazların sayısı her geçen gün artmaktadır.  

 

Bügün birçok veritabanı üreticisi mobil 

cihazlar için mobil ara yüzler tasarlamakta, 



birçok kullanıcı da taramalarını bu ara 

yüzlerden yapmakta, bulduğu makale ve 

elektronik kitapları bu cihazlardan 

okumaktadır. Ayrıca kullanıcılar yine bu tür 

cihazlar için hazırlanan uygulama 

(applications) adı verilen programları bu tür 

cihazlara yükleyerek daha kolay bilgiye 

erişebilmektedirler. 

Tüm bu gelişmeler kütüphane web sitesi 

tasarlarken mobil web sitesi de tasarlamanın 

gerekliliğini hatırlatmaktadır. 

 

4.1.  Mobil Web Sitesi Tasarımı ve Teknik  

Alt Yapı ile İlgili Öneriler 

 

Mobil sayfaları hazırlarken bu konuda 

kütüphanelere özel olarak hazırlanmış 

yazılımları kullanbileceğiniz gibi, “jquery” 

mobile gibi ücretsiz ama bir parça 

programlama bilgisi gerektiren yazılımları 

kullanabilirsiniz. 

 

Ücretli yazılımlardan bazıları şunlardır; 

 

Bowker tarafından hazırlanan 

“Libraryanywhere”  

http://www.bowkerinfo.com/offers/LibraryA

nywhere/ 

 

Springshare tarafından hazırlanan “Mobile 

Builder”  

http://www.springshare.com/mobile/ 

 

Boopsie tarafından hazırlanan “Boopsie” 

http://www.boopsie.com/libraries.html 

 

Mobil web siteleri ile ilgili bazı tasarım 

önerileri 

 Mobil web sitesi demek normal web 

sitenizin bir minyatürü demek 

değildir. 

 Mobil websitesi tasarımında küçük 

sağa sola, kaydırmalar olmamalıdır. 

 Kullanıcının bir şeyler yazma 

ihtiyacını minimize etmelidir 

 Birçok kullancı bu tarz sitelere 

hemen gelmeyi ve cevabını alıp 

gitmeyi ister. O yüzden aradığına 

kolay erişebilmelidir. 

 Hazırlanan sayfa mutlaka çeşitli 

mobil araçlarla test edilmelidir. [5] 

 

4.2 Sosyal Ağlar ve Kütüphane Web 

Siteleri 

 

Kütüphaneler sadece dijital yerlilerin değil 

dijital göçmenlerin de bilgi gereksinimlerine 

daha iyi cevap vermek  için Web 2.0 

teknolojilerini kullanmak ve Facebook gibi 

sosyal ağların sunduğu hizmetlerle 

karşılaştırılabilir hizmetler vermek için 

uğraşmaktadır. Her geçen gün daha fazla 

kütüphane kişiye özel içerik ve RSS 

besleyiciler, günlükler ve wiki‟ler aracılığı ile 

kişiselleştirilmiş haberler sunmaktadır.  

 

Kullanıcılar kütüphane personeli ile e-posta 

ya da kısa mesaj sistemleriyle iletişim 

kurabilmekte, kütüphane kaynakları için 

yorum yapabilmekte veya etkileşimli bir 

ortamda tüm bu kaynakları 

derecelendirebilmektedirler.   

 

Web siteleri ve arama motorları aracılığıyla 

bulunan bilgi kaynakları kütüphanenin web 

sayfaları ile bütünleştirilebilmektedir. 

Katalog tarama gibi hizmetler “mobil 

kullanıma hazır” hale getirilmekte, böylece 

kullanıcılar kütüphane kaynaklarına “hareket 

halindeyken” de erişebilmektedirler. 

Kütüphaneler kullanıcının çalışma ortamına 

gömülebilen arama kutuları oluşturmakta, 

böylece kullanıcılar kendi ortamlarını 

değiştirmeden sorunsuzca kütüphane 

uygulamalarını çalıştırabilmektedirler.   

 

Bu tür Web 2.0 uygulamalarının 

kütüphanelerde kullanımı “Library 2.0” 

olarak adlandırılmaktadır. [4]   
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5. İYTE Kütüphane Web Sitesi 

 

5.1 Teknik Alt Yapı 

 

Site, yönetim kolaylığı açısından Windows 

Server 2008 R2 işletim sistemine sahip bir 

sunucuda, modüler yapısı, yüksek 

performansı nedeniyle güncel teknolojiyi 

takip ederek  “.NET” platformunda “MVC4” 

çatısı altında kodlanmıştır. Görsel tasarımı 

“CSS” ile güçlendirilmiştir. 

Bir sitenin yönetilmesi için özel olarak 
tasarlanmış paketlere içerik yönetim sistemi 

denir. Bu sistemler yeni içerik yaratılmasında, 

düzenlenmesinde ve yayınlanmasında çeşitli 

kolaylıklar sağlar. 

İnternet sitesi oluşturabilmek için hazır içerik 

yönetim sistemleri bulunmasına rağmen, 

birtakım temel ihtiyaçlarımızı 

karşılayamadıkları için ve tasarımda özgür 

olmak amacıyla hazır içerik yönetim 

sistemlerinden birini kullanmak yerine kendi 

içerik yönetim sistemimizin yazılması tercih 
edildi. Bunu da ASP.NET MVC4 

(http://www.asp.net/mvc/mvc4) çatısı 

kullanılarak yapıldı. 

 

5.2. Tasarım ve Bileşenleri 

 

Web sitesi hazırlamanın en önemli 

bileşenlerinden biri de tasarım kısmıdır. 

İYTE Kütüphane web sitesini hazırlarken 

dikkat edilen ve gözönüne alınan noktalar 

aşağıda verilmiştir. 

 

 Mevcut kütüphane web sitesinin 

2011 yılı Google Analytics raporu 

ve kullanıcılardan gelen geri 

bildirimler dikkate alınarak, 

kütüphane sitemizde en çok ihtiyaç 

duyulan / kullanılan sayfalar ana 

sayfada kolay erişilebilir, fark 

edilebilir bir bölgeye görsel öğelerle 

de desteklenerek yerleştirilmiştir. 

 Kütüphane web sitesinde “Tüm 

kaynaklarda arama”, “İYTE  

katalogda arama” ve “Tüm 

dergilerde arama” olarak kullanılan 

üç farklı tarama sistemi  

kullanıcıların  kolay şekilde, basit 

bir seçim  yaparak kullanabileceği 

google benzeri bir tarama kutusu 

oluşturulmuştur. 

 Renk seçiminde İYTE‟nin 

logosundaki kırmızı ve kırmızının 

tonları kullanılarak, enstitümüzün  

web sitesinin renkleriyle de bir 

uyum sağlanmıştır. 

 Yazı tipi teknolojilerinden 

faydalanılarak okuması kolay, 

estetik görünümlü fontlar 

kullanılmış, bu tür fontların tüm 

ziyaretçilerin bilgisayarlarında 

sorunsuz görüntülenmesi için ise 

web sitesi hazırlanırken istenilen 

fontları kullanmaya imkan sağlayan 

yeni bir teknoloji  olan Cufon  

(http://cufon.shoqolate.com/) 

kullanılmıştır. Bu şekilde, siteye  

gelen ziyaretçilerin kullandıkları 

bilgisayarlarda tasarımda kullanılan 

fontlar yüklü olmasa bile site 

sorunsuz görüntülenebilmekte ve 

sayfa açılış süresi olumsuz 

etkilenmemektedir. Aynı zamanda 

işlenen görüntü bir çok tarayıcının 

desteklediği “HTML5” tagı olan 

<canvas> tagı ile işlenerek yakın 

gelecekte tarayıcılara hakim olacak 

teknolojiye de uyumlu hale 

getirilmiştir. 

 Günümüzde ayrıca  bir çok internet 

kullanıcısı doğrudan site adresi 

yazmak, ulaşmak istediği sayfayı 

menülerden aramak yerine arama 

motorlarını tercih eder hale 

gelmiştir. Bu anlamda sayfalarımız 

arama motoru uyumlulukları düzenli 

http://www.asp.net/mvc/mvc4
http://cufon.shoqolate.com/


olarak kontrol edilmekte ve 

geliştirilmektedir. Yazı olmayan  

tüm içeriklere (resimler, videolar 

gibi) arama motorları ve pozitif 

kullanıcı deneyimi için açıklayıcı 

bilgiler “alt” ve “title” tagları ile 

işlenmektedir.  

 Gelişen teknolojiler, değişen 

kullanıcı eğilimleri nedeniyle, 

tasarımcılar artık mantıklı URL 

(Uniform Resource Locator) „ler 

kullanmaya özen göstermektedirler.  

Örneğin bizim sitemizde  sisteme 

girilen bir duyurunun adresi 

otomatik olarak şu formatta 

olmaktadır: 

http://library.iyte.edu.tr/tr/duyurular/

yeni-arayuzumuz-acilmistir/3    

adresinde;  

 library.iyte.edu.tr: Sitenin ana 

dizinini, 

 tr : İçeriğin Türkçe diline ait bir 

sürümünün gösterileceğini, 

 duyurular : İçeriğin duyurular içerik 

türüne ait olduğunu, diğer bir deyişle 

bu içeriğin bir “duyuru” olduğunu, 

 yeni-arayuzumuz-acilmistir: İçeriğin 

başlığını, 

 3 : İçeriğin özgün kayıt numarasını 

ifade etmektedir. 

 Günümüzde hızlı değişen bilgiye 

kısa zamanda erişme ihtiyacını 

karşılamak için tüm içeriklerde 

içerik oluşturulma/düzenleme 

zamanı belirtilerek içeriğin 

güncelliği ile ilgili kullanıcıya bilgi 

verilmektedir. 

 İnternet kullanıcılarının %80 „nin bir 

facebook ya da twitter hesabı olduğu 

günümüzde, bir üniversite 

kütüphanesi olarak sosyal medyayı 

aktif olarak kullanmaktayız. 

Kütüphanemize ait bir facebook 

sayfası bulunmakta ayrıca 

duyurularımız Twitter ve Facebook 

sayfalarımızda otomatik olarak 

yayınlanmaktadır.  

Aynı zamanda, veritabanları sayfamızdaki 

güncel verilere facebook sayfamız üzerinden 

erişilebilmektedir. 

 

5.3. Mobil Site 

 

Kullanıcı odaklı bir web sitesi hazırlanırken, 

yeni teknolojileri ve eğilimleri en etkili 

biçimde kullanmak gerekir. Daha önce 

yukarıda verilen ücretli mobil web sitesi 
araçları yerine bir parça programlama bilgisi 

gerektiren “jquery” kullanılmıştır. 

Tasarladığımız mobil ara yüze 

kullanıcılarımızın en çok ihtiyaç duyacakları 

web sitemizin elementleri yerleştirilmiş ve 

akıllı mobil cihazlardan sitemize gelen 

kullanıcıların otomatik yönlendirmesi mobil 

siteye yapılmıştır.  

 

6. Sonuç ve Öneriler 

 

Kütüphane web sitelerinde olması gereken 

özelliklerden bir tanesi de özellikle abone 

olunan veya satın alınan elektronik 

kaynakların kampus dışından kullanıcılarının  
erişimlerine olanak sağlamasıdır. Bugün 

ülkemizdeki kütüphanelerin büyük 

bölümünde bu hizmet proxy sunucu ile 

çözülmektedir. Ancak halen kullanıcıların 

büyük bölümü proxy ayarlarını 

bilgisayarlarına yaparken hata yapmakta ve 

çok büyük maddi kaynak harcanan elektronik 

yayınlara erişimde problemler yaşamaktadır. 

Kullanıcılar için proxy ayarı yapmak, proxy 

sunucu için ayrı bir kullanıcı adı ve şifre 

öğrenmek çok pratik olmamaktadır. İYTE 

Kütüphanesi olarak bu hizmeti “Ezproxy” adı 

http://library.iyte.edu.tr/tr/duyurular/yeni-arayuzumuz-acilmistir/3
http://library.iyte.edu.tr/tr/duyurular/yeni-arayuzumuz-acilmistir/3


verilen bir yazılımla çözüldü. Bu yazılımla 

kullanıcılarımız sadece elektronik postalarına 

eriştikleri kullanıcı adı ve şifrelerini girerek 

tüm elektronik kaynaklarımıza kolayca tüm 

dünyadan erişebilmektedirler. 

(http://www.oclc.org/ezproxy/)  

 

Yine kullanıcılarımızın aradıkları kaynaklara 

kolayca erişebilmeleri ve kendi konuları ile 

ilgili tüm kaynakları bir arada bulabilmeleri 

için konu rehberleri oluşturuldu. Bu 
rehberleri ise Springshare firması tarafından 

hazırlanan “Libguides” yazılımı 

kullanılmıştır. Enstitümüzdeki fakülte ve 

bölümleri temel alarak oluşturduğumuz bu 

rehberler kullanıcılarımız tarafından büyük 

ilgi görmektedir. 

(http://springshare.com/libguides/) 

 

Kütüphaneler artık hizmetlerini duvarlarının 

dışına taşımaya başlamış, bütçelerinin 

%90‟lık kısmını ise elektronik kaynaklara 

ayırmaktadırlar. Kütüphane web siteleri ise 

kütüphanelerin fiziki mekanlarının dışında 
kullanıcılarına hizmet ve olanaklarını 

sunabildikleri tek kapılarıdır. Kütüphaneler 

bu web sitelerini hazırlarken hem tasarım 

hem içerik açısından kullanıcılarının 

ihtiyaçlarını tatmin edecek bir ekip 

oluşturmalı, web sitelerini güvenilir bilgi için 

başlangıç noktası haline getirmelidirler. Bu 

çalışmada anlatılanları yerinde görmek ve 

incelemek için İYTE Kütüphanesine ait 

http://library.iyte.edu.tr web sitesini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

7. Kaynaklar 

 

[1] Gould, J.D. and Clayton L., "Designing 

for usability: Key principles and what 

designers think, Communications of the 

ACM,28(3): 300-11 (1985).  

[2] Hu, R and Meier, A., "Planning for 

amobile Future: a user Research Case Study 

from the California Digital library", Serials: 

Connecting the information Community, 

24 (3), 17-18 supplement (2011). 
 

[3] Uçak, N. ve Çakmak, T., "Web Sayfası 

Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe 

Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

Web Sayfası Örneği", Türk 

Kütüphaneciliği,  23 ( 2), 278-298 (2005) 

 
[4] Tonta, Y. "Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar 

ve Kütüphanelerin Geleceği" , Türk 

Kütüphaneciliği,  23 ( 4), 742-768 (2009) 

 

 [5] Cutshall, T, Blake, L and Bandy, S., 

"Creating a Mobile library Web Site", 

Computers in Libraries, 31(7) 22-48, 

(2011) 

[6] George, C.A., "User-Centred Library 

Websites:usability evaluation methods", 

Chandos publishing,  3-9, 32-36,  (2008). 

[7] Gürdal, G ve Bulgan, U., "Kullancı 

merkezli Kütüphane Web Siteleri ve Yeni 

Teknolojiler", ÜNAK'06: Bilimsel İletişim 

Ve Bilgi Yönetimi. , İstanbul, 45-47, (2006) 

 [8] http://pewresearch.org/pubs/2054/ 

smartphone-ownership-demographics-

iphone-blackberry-android

 

http://www.oclc.org/ezproxy/
http://springshare.com/libguides/
http://library.iyte.edu.tr/
http://pewresearch.org/pubs/2054/

