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Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi 
Akademik kütüphaneler 

• Web siteleri üzerinden birçok servisi kullancılarına sunmaktadırlar 

• Bilgiye en kolay yoldan kullancıların erişimini sağlamak  

• kütüphane bütçeleri ile sağlanan bilgi kaynaklarından kullanıcıların en 
verimli şekilde yararlanmalarına olanak sağlamak 

 

Neden 



Nasıl Kullancı Merkezli Web Sitesi 
• Kullanıcıların beklentilerini karşılamalı 

• Tasarıma başlamadan önce kullanıcılarınızın karakteristiğini,  
amaçlarını ve önceliklerini belirlemek, sürekli bunu takip etmeli 

• Prototip oluşturmali 

• Tasarımın her aşamasında çeşitli testlerle kendisini yenileyen ve 
düzelten bir tasarım döngüsü kullanmali 

Nasıl 



Kullanılabilirlik Ölçütleri (5E) 
• Etkililik (effective 

• Etkinlik (efficient)  

• Caziplik (engaging) 

• Hatalara karşı olumlu yaklaşım (error tolerant) 

• Kullanımının kolay öğrenilebilir (easy to learn)  

5 E 



Kullanılabilirlik Testleri 
• Anket 

• Görüşme 

• Bire bir görüşme 

• Fokus grup oluşturma 

• Prototipler hazırlama 

Testler 



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. 

 

 Tüm Dünya’da cep telefonu sayısının 4.6 milyar civarında olduğu, masa 
üstü ve laptop bilgisayarlar sayısının ise 1.2 milyar olduğu sanılmaktadır. 

Neden 



Mobil Kütüphane Web Sitesi Teknik Alt Yapı 

“jquery” mobile gibi ücretsiz ama bir parça programlama bilgisi 
gerektiren yazılımlar 

 

Ücretli yazılımlardan bazıları; 

1. Bowker tarafından hazırlanan “Libraryanywhere”  
http://www.bowkerinfo.com/offers/LibraryAnywhere/ 

2. Springshare tarafından hazırlanan “Mobile Builder”  
http://www.springshare.com/mobile/ 

3. Boopsie tarafından hazırlanan “Boopsie” 
http://www.boopsie.com/libraries.html 

Öneriler 



Mobil Kütüphane Web Sitesi Tasarım 

• 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 

 

Öneriler 



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 
kullanmalı  

• Facebook gibi sosyal ağların sunduğu hizmetlerle karşılaştırılabilir hizmetler 
vermeli  

• Facebook, RSS besleyiciler, günlükler ve wiki’ler aracılığı ile kişiselleştirilmiş 
haberler sunmalı 

• Web siteleri ve arama motorları aracılığıyla bulunan bilgi kaynakları 
kütüphanenin web sayfaları ile bütünleştirilebilmeli 

• Katalog tarama gibi hizmetler “mobil kullanıma hazır” hale getirilmeli, böylece 
kullanıcılar kütüphane kaynaklarına “hareket halindeyken” de erişebilmeli 

Facebook, RSS, twitter, 
library 2.0 





İYTE Kütüphane Web Sitesi Teknik Alt Yapı 

• Windows Server 2008 R2 işletim sistemi 

• “.NET” platformu 

•  “MVC4” çatısı  

• Görsel tasarımı “CSS” ile güçlendirilmiş 

• İçerik yönetim sistemi yazılması tercih edildi. Buda ASP.NET MVC4 
(http://www.asp.net/mvc/mvc4) çatısı kullanılarak yapıldı. 

Teknik Alt Yapı 



İYTE Kütüphane Web Sitesi Tasarım ve Bileşenleri 

• Mevcut kütüphane web sitesinin 2011 yılı Google Analytics raporu 

•  Kullanıcılardan gelen geri bildirimler 

• En çok ihtiyaç duyulan / kullanılan sayfalar ana sayfada kolay erişilebilir, fark 
edilebilir bir bölgeye görsel öğelerle de desteklenerek yerleştirildi 

• Google benzeri bir tarama kutusu oluşturuldu 

• İYTE’nin logosundaki kırmızı ve kırmızının tonları kullanılarak, enstitümüzün  
web sitesinin renkleriyle de bir uyum sağlandı 

• iİstenilen fontları kullanmaya imkan sağlayan yeni bir teknoloji  olan Cufon  
(http://cufon.shoqolate.com/) kullanıldı 

• Bir çok tarayıcının desteklediği “HTML5” tagı olan <canvas> tagı ile işlenerek 
yakın gelecekte tarayıcılara hakim olacak teknolojiye de uyumlu hale getirildi 

Tasarım 



İYTE Kütüphane Web Sitesi Tasarım ve Bileşenleri 

• 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 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.  

• Sitemizde mantıklı URL kullanılmıştır. Örneğin sitemizde  sisteme girilen bir 
duyurunun adresi otomatik olarak şu formatta olmaktadır: 
http://library.iyte.edu.tr/tr/duyurular/yeni-arayuzumuz-acilmistir/3  

Tasarım 
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