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1. Giriş
Değişim rüzgarlarının engel tanımaksızın önüne ne gelirse hızla değiştirmeye devam ettiği günümüzde, aynı anda büyük bir rekabet yaşandığı görülmektedir. Rekabetin küresel boyut kazandığı bu dönemde, hemen tüm sektörlerdeki başta kar amaçlı şirketler olmak üzere, sektöründe öncelikle var olmak sonrasında da var kalmak isteyen kurum ve kuruluşlar/ örgütler değişim rüzgarlarına uygun cevap verebilmek ve rekabet canavarına yenilmemek için “müşteri merkezli” yeniden yapılanmalara gitmektedirler.
Rekabet edebilirlik yoluyla bu acımasız ortamda var kalma savaşını kazanma amacında olan örgütler, bunun biricik yolunun daha fazla müşteriye ulaşarak, müşteri portföylerini hergün biraz daha genişletmek olduğunun bilinciyle tüm çalışmalarını bu amaca ulaşacak noktalara odaklamaktadırlar. Örgütler, bu çalışmaların hedefinde yer alan ve tüm sektörlerin “kralı” olduğu artık tartışılmaz olarak benimsenen müşteriye ulaşarak önce portföylerine dahil edebilmek ve başka bir ifadeyle potansiyelden aktiflik pozisyonuna dönüşmeleri için daha yoğun çalışmalar yapmakta ve böylece onları kendi firmalarına/ örgütlerine/ kurumlarına “sadık” kişiler ve/ veya kurumlar olmalarına çalışmaktadırlar.   
	Değişimi tercih eden kamu ve özel sektör örgütleri, değişime uygun cevap verebilmek için, ilk aşamada, yeni bir örgüt yapısı kurma konusunda çok önemli bir karar vermektedirler. Bu aşamada pek çok örgütün “müşteri odaklı yönetim modeli” olarak da bilinen/ tanımlanan “Toplam Kalite Yönetimi”’ni model olarak tercih ettikleri ve TKY felsefesini kendilerine rehber olarak seçtikleri görülmektedirler. 
	Her türlü teknolojik gelişmeye rağmen, insan merkezli olacağı ilan edilen 21. yüzyılın felsefesiyle örtüşen TKY modelinin temel ilkeleri arasında da, ilk sıra,  “müşteri”nindir. Modelin birinci aşamasında “müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti anlayışı” olduğu için, TKY’yi benimseyen kurumlar, doğallıkla, tüm örgütsel unsurların (yönetim, kâr, çalışanlar vs.) üstünde müşteriyi görmekte ve onu kendisinin varlık nedeni olarak kabul etmektedirler.	
Mal ve/ veya hizmet üreten diğer örgütler gibi, üniversite kütüphaneleri de, başta gelişmiş ülkelerde hizmet verenler  olmak üzere, değişim rüzgarlarına uygun cevabı vermeye ve müşteri merkezli olarak yeniden yapılanmaya çalışmaktadırlar. Birçok kütüphane bunu çok uzun olmamakla birlikte, yıllar öncesinden başarmışken, Helen bu sürecin içinde olan çok sayıda kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler bu şekilde davranmadıklarında, varlık nedenleri olan kullanıcılarının (müşterilerinin) gereksinimlerini tam olarak karşılayamayacaklarını ve onları memnun edemeyeceklerini ve dolayısıyla gerçek bir üniversitenin bünyesinde “sanal” bir birim olarak yer alacaklarını çok iyi bilmektedirler. 
Bunun içinde çeşitli yollarla kullanıcılarına ulaşarak, onların hem verilen bilgi hizmetlerinin bütününden hem de çeşitli birimler ve spesifik hizmetler bağlamında neler düşündüklerini, memnuniyet düzeylerini, şikayetlerini, dileklerini, isteklerini, yeni hizmet gereksinimlerini, beklentilerini en geniş şekliyle öğrenmenin mücadelesini vermektedirler.
Bu sunumda/ bildiride, öncelikle TKY, müşteri, müşteri merkezlilik, müşteri memnuniyeti ve müşterilerden/ kullanıcılardan geri bildirim alma yolları konusunda çeşitli bilgiler verilecek, daha sonra üniversite kütüphanelerinde “web-tabanlı kullanıcı memnuniyet ölçümü” konusu kısaca ele alınarak, gelişmiş ülke üniversite kütüphanelerinden bazı örnekler verilecek ve bu bağlamda ülkemiz üniversite kütüphanelerinin durumu irdelenecektir. 


2. Toplam Kalite Yönetimi
2.1.Tanım
Değişik boyutlarıyla yaklaşılarak yapılan çok sayıda TKY tanımlarından bazıları şunlardır;
	TKY, bir kurumdaki tüm çalışanların katılımı ile süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi suretiyle iç ve dış müşteri gereksinimlerinin karşılanması ve müşteri tarafından tanımlanan kalitenin ürün ve hizmet yapısında oluşturulmasına çalışan bir yönetim biçimidir (Toplam Kalite Yönetimi ..., 1998: 197). 

Toplam Kalite Yönetimi, %100 müşteri tatminini sağlamayı hedefleyen bir sistemdir (Şimşek, 2001: 4).
TKY bir kuruluş içerisinde kaliteyi odak alan, kurumun tüm üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve hem kurumun tüm üyelerine hem de topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır (Miyauchi, 1999: 12).

Yukarıda da vurgulandığı gibi, burada yer alan tanımların dışında da çok farklı boyutlarda TKY tanımları söz konusudur. Ancak bu tanımların hemen tamamında, temelde belli unsurlara işaret edilmektedir. Bu unsurlardan yola çıkılarak kısaca belirtilebilir ki, 

“TKY, odağında/ hareket noktasında müşterilerin gereksinimleri ve beklentileri yer alan; üretim süreci içerisinde personelin (iç müşteri), sonuç noktasında ise, ürünü (mal veya hizmet) tüketecek kişilerin (dış müşteri) memnuniyetlerini sağlamayı amaçlayan bir yönetim modelidir.”        


2.2. Amacı ve Yararları
TKY’de temel amaç, müşteri memnuniyetini gerçekleştirmektir. Bu nedenle TKY, aynı zamanda “müşteri odaklı yönetim” olarak da bilinmektedir (Aktan 1999: 74).
TKY’nin yararları ise, en önemli başlıklarıyla şu şekilde sıralanabilir (Aktan 2000: 39-40);

	Çalışanların tatmininin gerçekleşmesi,

Çalışanların daha yüksek düzeyde motive edilmesi; demotive edici unsurların ortadan kaldırılması,
İşgücü verimliliğinin artması,
İsraf ve savurganlıkların azalması,
Problemlerin nedenlerinin ve kaynaklarının daha süratle teşhis edilmesi ve problemlerin daha süratle tedavi edilmesi,
Organizasyonda insan ve sistemden kaynaklanan hata ve yanlışların azalması,
Katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılması,
Müşteri şikayetlerinin azalması,
Genel işletme maliyetlerinin azalması,
Organizasyonun pazar payının artması, vb.


2.3. Temel Unsurlar
TKY’nin hemen her araştırmada vurgulanan belli unsurları bulunmaktadır. Bir araya geldiklerinde TKY’yi oluşturan bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir (Total Quality Management, 1995; Gözlü, 1995; Evans and Lindsay, 1996; Ishikawa, 1997; Önder, 1998; Efil, 1999; Düren, 2000; Şimşek, 2001);
	Müşteri odaklılık/ Müşteri merkezlilik (İç ve dış müşteri)

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanma
Tam ve etkin katılım ve takım/ ekip çalışması / Grup Çalışması 
	Sürekli geliştirme ve iyileştirme (Kaizen)
	Üst yönetimin liderliği, sorumluluğu, desteği ve katılımı

	Çalışanların eğitimi

	Süreçler için performans ölçüm sistemi kurarak veriler ve istatistiksel yöntemlerle çalışma

	Kaliteye önem ve öncelik verme
	Bir sonraki proses müşterimizdir (İç müşteri anlayışı)

İnsana saygı ve katılımcı yönetim
	Önlemeye Dönük Yaklaşım (Hata ayıklamak yerine hata yapmamak ve savurganlıktan kurtulmak)

	Esnek, değişime açık, kendini geliştirebilen ve pazar değişimlerine etkin cevaplar verebilen dinamik organizasyon yapıları kurmak 
	Çapraz-fonksiyon yönetimi


TKY’nin burada sıralanan tüm unsurları, genel anlamda insana yönelme, özelde ise “müşteriye odaklanma” ile veya başka bir ifadeyle, “müşteri merkezlilik”le özetlenebilir. 


3. Müşteri
Sözlük anlamıyla “müşteri”, bir ürün veya hizmeti alan, fakat kuruluşun bir parçası olmayan kişi ya da kuruluştur (Toplam Kalite Yönetimi ..., 1998: 77).
Benzer bir tanımda, müşteri, “firmanın, üretip pazara sunduğu mamulü bir bedel karşılığında satın alan kişi” (Şimşek, 2001: 510) olarak tanımlanmaktadır.
“Kalite’nin Babası” olarak bilinen Edwards Deming’e göre ise (1998: 143), müşteri, üretim hattının en önemli parçasıdır ve ürününü alacak kimse yoksa, bir fabrika kapısına kilit vurabilecek duruma gelmiş demektir. 
Günümüzde müşterilerin işletmelerce nasıl algılanması gerektiği, Freefort şirketinin başkanı L. L. Bean tarafından şöyle ortaya konulmaktadır (Şimşek, 2001: 136; Yeni kimliğiyle…, 1994: 14-15);
 
“Müşteri bu ofiste en önemli kişidir. Müşteri çalışmaya engel olan bir unsur değildir. İşin ana hedefi müşteridir. Biz ona hizmet ederek bir iyilik yapmış olmayız. O bize, kendisine hizmet verme imkanı tanıdığı için iyilik yapar. Müşteri ile kesinlikle tartışılmaz. Müşteri bize isteklerini sunar. Bizim görevimiz bu istekleri hem ona hem de kendimize kazançlı olacak biçimde karşılamaktır.”


4. Müşteri Merkezlilik
Rekabet yarışının acımasız bir şekilde sürdüğü günümüz koşullarında, toplam kalite anlayışının özünde yatan müşteri odaklılık fikri işletmelerce büyük bir hızla benimsenmeye devam etmektedir. ‘Ürün odaklılık’ artık yerini ‘müşteri odaklılık’ fikrine bırakmış, işletmeler müşterilerinin beklentilerini öğrenip, karşılayabilmek için büyük çaba sarf etmektedirler (Akın Acuner, 2001: 21).
Müşteri odaklılık veya müşteri merkezlilik kavramlarının ne ifade ettiği konusunda ise, çok sayıda tanım söz konusudur.
Sözlük anlamıyla “müşteri odaklılık”, “müşteri istek ve beklentilerini karşılama ilkesini, kuruluştaki tüm çalışanların görevi olarak ortaya koyan ve bu doğrultuda ürün kalitesini hedefleyen yaklaşımdır” (Toplam Kalite Yönetimi ..., 1998: 59).
	Kısaca söylenecek olursa, bir işletmeyi müşteri odaklı yapmak demek müşteri gözlükleri takıp müşteri gözlükleriyle görebilmektir.
Müşteri odaklı bakış, müşteri ihtiyaçları ile beklentilerinin ürün tasarımına yansıtılmasını sağlayacaktır. Pazardaki müşteri ihtiyaçlarının analizi TKY sürecinin ilk aşaması olup, TKY sistemi içinde pazarlama fonksiyonunun önemli görevlerinden biri de müşteri bilgilerinin kuruluş içinde sürekli olarak gerek yeni ürün tasarımları gerekse mevcut ürünlerin ve sunulan hizmetlerin geliştirilebilmesi için kullanımının sağlanmasıdır (Kuğuoğlu, 1998: 72).  	  
Kalite ile ilgili şirketlerde tüm stratejik kararlar, müşteri merkezli olarak alınır. Başka bir deyişle, şirket müşteri ve pazar gereksinimlerine sürekli olarak duyarlı davranır; bu aynı zamanda müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin de ölçülmesini söyler. Müşterilerine yakın olan bir şirket, müşterilerinin ne istediğini, ürünlerini nasıl kullandığını bilir ve müşterileri açıklamasa bile bunları sezinler ve tahminler yürüterek sonuçlara ulaşmaya çalışır. Bir şirketin müşterilerin gereksinimlerini ve değerlerini öğrenebilmesi için kullanabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır (Evans and Lindsay, 1996: 106).
Müşterilerden sürekli olarak geribildirim almak şirketlere, hizmetlerini geliştirmek ve ürün hatlarını genişletmek konusunda kendi başlarına asla düşünemeyecekleri yollar gösterir. En değerli varlık olan müşteriden gelen şikayetleri bir geribildirim olarak değerlendirmek, şirketin müşteri odaklı bir kültür geliştirmesine yardımcı olur. Bu da TKY stratejilerinin temelidir (Barlow and Moller,1998: 96).
	Şirketler değişik yöntemlerle müşterilerinin gereksinim ve beklentileri hakkında bilgi toplarlar ve bunları müşterilerinin memnuniyet düzeylerini ve aynı zamanda performanslarını ölçmek amacıyla kullanırlar. (Evans and Lindsay, 1996: 157) 
Kullanılan bazı anahtar uygulamalar şunlardır (Evans and Lindsay, 1996: 153-161);
	Yorum kartları ve anketler: Bunlar müşteriler hakkında bilgi toplamanın en kolay yollarıdır. Kapalı uçlu soruların yanı sıra açık uçlu bazı sorular da sorularak herhangi bir mal ya da hizmetle ilgili görüşler toplanır.  
	Odak gruplar: Bir odak grup şirketin ürün ve hizmetleri hakkında sorulan soruları cevaplayan bireylerin (müşteri olan ve olmayan) bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir paneldir. Burada beklentiler ve önemli sorunlar konusunda derinlemesine bir görüşme yapılır. Bu görüşmede, müşteri olsun olmasın, katılımcı bireylere, Hizmetlerimizi ve ürünlerimiz beğeniyor musunuz? Sizi neler hangileri memnun etmektedir? Hangilerinden nelerden hoşlanmıyorsunuz/ beğenmiyorsunuz? Karşılaştığınız problemler nelerdir? Eğer size imkan verilseydi, hizmetlerimizde ve/ veya ürünlerimizde hangi değişiklikleri yapardınız? gibi anahtar sorular sorulur. 
	Müşterilerle doğrudan ilişki kurmak: Müşteri merkezli bir şirkette, üst yönetim genellikle müşterilerine kişisel ziyaretler gerçekleştirirler.onların sorunlarını ve şikayetlerini birinci ağızdan ve çıplak gözle tespit etme imkanını bulurlar.
	Uygulama/ istihbarat bilgileri (Field intelligence): Satış personeli, tamir personeli, ürün pazarlamacısı, telefon operatörü (santral memuru E.Y.) gibi müşteriyle direkt olarak ilişki kuran personel görevleri sırasında müşterilerle diyalog kurarak onlardan gerçekten çok yararlı bilgiler elde edebilirler. Bu yöntem açık iletişime uygun bir ortam varsa oldukça yararlı olabilmektedir. Benzer bir yöntem de bununla birlikte de kullanılabilir, aynı personeli müşterilerin davranışlarına bakarak yorumlar çıkarmalarıdır.
	Şikayet çalışması: Bir yönüyle/ bir bakış açısına göre karşılaşılmak istenmeyen şikayetler müşteri bilgilerine erişmek konusunda anahtar bir kaynak olabilir. Bu şikayetler örgütün / firmanın ürünlerindeki hataları ve hizmetlerdeki problemlerini öğrenmelerine ve özellikle beklentilerle ortaya konulanlar (ürün ve hizmet) arasındaki farkın anlaşılmasına izin verir. 



5. Müşteri Memnuniyeti
TKY’deki birinci odak noktası müşteri ve müşteri memnuniyetidir (Şimşek, 2001: 94). Müşteri memnuniyeti ise, müşterinin gereksinimlerinin karşılanması ve hatta aşılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlerin sağlanması sonucunda elde edilir (Evans and Lindsay, 1996: 149). 
Müşteri memnuniyetinin uzun vadeli kârlar getireceğini, buna karşılık kâra öncelik vermenin ancak kısa vadede kazandıracağını savunan TKY, bu düşüncenin doğal sonucu olarak müşteri memnuniyetini kârdan önce gören bir sistem olarak gelişmiştir (Şimşek, 2001: 89).
TKY gurularından Juran’a göre (1992: 7), müşteri memnuniyeti, müşteri gereksinimlerinin ürün özelliklerine yansıtılmış olmasıdır ve genellikle ürün memnuniyeti ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 
TKY felsefesi ve uygulamaları içerisinde müşteri ve onun memnuniyeti o denli önemlidir ki, bu konuda son derece ilginç uygulama örnekleriyle karşılamak olasıdır.  
Örneğin, Connecticut’lı çiftlik ürünleri mağazaları sahibi Stew Leonard (kendisi Tom Peters tarafından Amerikan işyerlerine örnek gösterilmektedir), ABD genelindeki perakendecilere, mağazalarının duvarlarında bulunan ve sık sık alıntı yapılan şu cümleleri ile müşteri tatmininin önemini hatırlatmaktadır (Vavra, 1999: 25);
	Kural: Müşteri her zaman haklıdır.

Kural: Müşterinin haksız olduğu durumlarda 1. Kural geçerlidir.

Aynı şekilde, müşteri memnuniyeti, dünya çapında rekabet konusunda da vazgeçilmez şart olarak kabul edilmektedir. Bu durum 1988’de ihdas edilen ABD Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) kriterleri arasında yedi esas kategori içinde “en büyük puan olarak”, toplam puanın %30’nun müşteri memnuniyetine verilmesiyle de kendisini göstermektedir (Total Quality Management, 1995: 37; Evans and Lindsay, 1996: 105; Kondo, 1999: 147).
Bu denli önem verilen müşteri memnuniyetini değerlendirmede, birçok geçerli yöntem bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları ortaya konulmaktadır (Yıldız, 1995: 79; Koç, 2001);
	Müşteri gruplarında yapılan araştırmalar (sondages),
	Anketler
	Müşterilerle grup tartışması/ sohbet toplantıları,

Müşteri panelleri,
	Yerinde ziyaretler,
	Dilek, istek ve öneri kutuları,

Müşteri şikayetleri yoğunluk ve niteliklerinin incelenmesi,
Görevlilerle yapılan grup tartışmaları

Müşteri memnuniyetine gerekli önemi veren mal ve/ veya hizmet üreten işletmeler yukarıda sıralanan araçlardan kendilerine uygun olanları kullanmaları durumunda, sundukları mal ya da hizmetten müşterilerinin duydukları memnuniyet düzeyini kolaylıkla belirleyebilecek ve çalışmalarına memnuniyet artırıcı düzenlemelerle devam edebileceklerdir.


6. Kullanıcı Merkezlilik
Müşteri merkezlilik anlayışı ve ilkesinin kütüphanecilik alanındaki yansıması olan “kullanıcı merkezlilik” konusuna bakıldığında, birçok alanda olduğu gibi, kütüphanecilik alanında da oldukça gelişmiş olan ülkelerde bu anlayışın kütüphanecilik çevrelerinde yoğun bir şekilde benimsendiği görülmektedir. 
Buna karşın, ülkemizde genel anlamda bile kullanıcı çalışmaları yetersiz olduğu gibi, var olan çalışmaların büyük kısmı da, sistem merkezli araştırmalardır. Oysa gelişmiş ülkelerde, kullanıcı özellikleri, kaynak ve kanal tercihleri üzerine yapılan araştırmalar yerini, kullanıcının kavrama, algılama ve öğrenme yeteneklerinin araştırılmasına bırakmıştır. Artık bilgi merkezleri ile kullanıcı arasındaki ilişkiden çok, kullanıcı ile veri tabanları arasındaki ilişkinin daha etkili kurulabilmesi için daha iyi ara birimler nasıl oluşturulabilir telaşı yaşanmaktadır. Ülkemizde bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır (Uçak, 1997: 261).
Çakın (1982), kütüphaneciliğin felsefi boyutunu irdelediği önemli çalışmasında, kütüphanecilik felsefesinin oluşturulmasındaki gecikmede temel nedenleri ele almış ve kütüphanecinin görev bilincinin anladığı biçimde geliştiğini; kütüphanecilerin mesleğin teorik gereksinimlerine yeterince zaman ayırmadıklarını; bilgi kaynaklarının fiziki düzenlemesine öncelik tanıdıklarını; uzun bir süre sadece kütüphanenin iç örgütlemesine, bilgi kaynaklarının seçimine, kataloglanmasına ve sınıflandırılmasına ağırlık verdiklerini belirtmektedir.
Alkan da (1992), kütüphaneci-kullanıcı etkileşimini irdelediği makalesinde, kütüphane hizmetlerinin kullanıcıları dikkate almadan düşünülemeyeceğini; bu gerçeğin üniversite kütüphanelerinin tarihçesine bakıldığında her yeni dönemde artarak kabul gördüğünü, yaşanan büyük değişime insan faktörünü dikkate alarak cevap verilmeye çalışıldığını; kütüphanelerin en temel amacı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak olduğuna göre, üniversite kütüphanecilerinin kullanıcılarını tanımak zorunda olduğunu; insan psikolojisini bilerek yapılacak yaklaşımlar sonucunda kullanıcılarla daha güçlü bir etkileşim içersine girilebileceğini; bütün bunlara karşında bu konuda ülkemiz üniversite kütüphanelerinde durumun pek de iç açıcı olmadığını belirtmektedir. 
Karakaş (1999: 7) aynı çerçevede, tüketicinin kullanıcı, arzda bulunanların ise bilgi sağlama kurumu yerine konulduğunda, kütüphaneler ve enformasyon merkezlerinde, özellikle de bilgi teknolojisinin getirdiği değişim söz konusu olduğunda, kütüphanecinin ibresini kullanıcıya çevirmesi zorunlu hale geldiğini belirtmektedir.
	Bu durum, diğer işletmelerde olduğu gibi, bir hizmet örgütü olan kütüphanelerde de hizmet verilen kişilerin varlık nedeni olarak kabul edilmesi ve bu bakışın devamı olarak da her konuda onlardan gelecek beklenti, istek, şikayet vb. bağlamındaki geribildirimlerin düzenli olarak alınmasını gerektirmektedir. 
Clair’e göre (1997: 127-128), bilgi kurumları yöneticilerinin, bu bağlamda değerlendirebilecekleri pratik, uygulanabilir ve gerçekçi sonuçlar veren dört teknik bulunmaktadır. Kullanıcılarla doğrudan ilişki kurmak, doğal olarak, neler düşündüklerini öğrenme konusunda en temel yoldur. Eşit derecede yardımcı olacak bir yol, anketler ve kullanıcı araştırmalarıdır. Görüşmeler yürütmek de (odak grup görüşmeleri ve bire bir görüşmeler) genellikle, kullanıcı tutumlarını belirlemede yararlı bir teknik olarak kabul edilir. Çünkü pek çok olayda da görülmüştür ki, insanlar enformasyon arama faaliyetleri hakkında konuşmaktan zevk almaktadırlar. Şikayetlerin analizi -kütüphaneler ve arşivler gibi birçok geleneksel enformasyon hizmet ortamında genellikle önemsenmese de- özellikle acil durumlarda pozitif sonuçlar sağlayan bir geribildirim çalışmasıdır. Eğer düzenli bir şekilde yapılırsa, tek bir şikayet bile,  memnuniyetsiz/ mutsuz bir kullanıcıyı, üstelik şikayetçi olduğu sorun çözülmemiş olsa dahi, kütüphanenin/ enformasyon hizmetleri biriminin destekçisi ve savunucusu durumuna çevirebilir. Neden? Çünkü, kullanıcı dinlenmiştir, sesine kulak verilmiştir, şikayetine karşı bir ilgili bulmuş ve derdini anlatabilmiştir. Aldığı cevap olumsuz bile olsa, önemli olan kendisiyle ilgilenilmiş ve şikayetinin dinlenilmiş olmasıdır. Beşinci bir teknik de, resmi veya gayri resmi komiteler tarafından kullanılan, geçici gruplardan ve belli enformasyon sorunlarının analiz edilmesinde görev alacak özel görev güçlerinden (special task forces) yararlanmaktır. Bu teknik de, enformasyon hizmetleri birim yöneticisine çok değerli geribildirim sağlayabilmektedir.
Aynı şekilde, kütüphanelerin değişik araçlar/ yöntemler ile kullanıcıların beklentilerini, gereksinimlerini, memnuniyetlerini ve şikayetlerini aşağıdaki araçlarla bilgi toplayabileceklerini belirtilmekte ve bu arada kullanıcı memnuniyeti anketlerinden söz edilmektedir (Payne 1996: 69-71; Melling, 1996: 35; Weingand, 1998: 101-102; Hernon and Altman, 1996: 111): 
	Kütüphanecilerin başka kütüphanelerde çalışan meslektaşlarıyla bu amaçla ve birbirlerine deneyimlerini aktardıkları ilişkiler, 

Kullanıcı gruplarıyla yapılan forumlar, 
Öneri kutuları, 
Duvar panoları, 
Müşteri yorum kartları,
Telefon araştırması/ telefonla görüşme yapmak
Kullanıcı memnuniyeti anketleri, 
	Paneller,  
	Odak grup görüşmeleri, 

Kullanıcılarla birebir görüşmeler. 

Çok açıktır ki, bu araçlardan yararlanacak kütüphaneler yararlanma aşamasında öncelikle araç tercihi konusunda kendi kurumsal yapısını analiz etmesi ve yarar bakımından en uygun aracı / araçları tercih etmelidirler.


7. Kullanıcı Memnuniyeti
Kullanıcı memnuniyeti, kütüphanede verilen hizmetlerin tek tek hizmet türlerinin ve/ veya bir bütün olarak kütüphane hizmetlerinin kullanıcılar tarafından algılanma düzeylerini “çok memnuniyetsiz”den “çok memnun”a kadar beşli derecelendirme biçiminde ortaya koyan bir ortalama puanlama/ değerlendirme şeklinde tanımlanabilir (Poll and Boekhorst, 1996: 106). 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) tarafından hazırlanan “Measuring Quality: International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries” adlı eserde (Poll and Boekhorst, 1996) üniversite kütüphanelerinde performans ölçümünde dikkate alınan kriterler ele alınmış, bunlar arasında iki alt başlık olarak “kullanıcı memnuniyeti/ user satifaction) ve “uzaktan erişimde sunulan hizmetlerde kullanıcı memnuniyeti/ user satifaction with services offered for remote use” yer almıştır.
Buna göre, bir kütüphane için hizmet kalitesi yönetimi şu noktaları kavramalı ve bu noktalara temas etmelidir (Poll and Boekhorst, 1996: 12).;
	Kütüphanenin misyonunu/görevini ve birincil/ temel düzeydeki kullanıcı grubunu tanımlamak

Kullanıcıların açıkladıkları ve ima ettikleri gereksinimleri keşfetmek
Kısa dönem amaçları ile uzun dönemli hedefleri belirlemek
	Uygun ve yeterli hizmetler planlamak

Bu hizmetleri mümkün olan en yüksek düzeyde vermek/ sunmak
	Hedefleri ve performansı karşılaştırmak için performans ölçümüne gitmek
	Sürekli performans iyileştirme amaçlı bir yapı uygulamaya koymak

Hizmet kalitesi ve kullanıcıya dönük/ kullanıcı yönelimli (kullanıcı odaklı- E. Y.) bir örgüt iklimi oluşturmak

Kullanıcı memnuniyeti iki düzeyde ölçülebilir (Poll and Boekhorst, 1996: 106):
	Bir bütün olarak kütüphane hizmetlerinin genel olarak değerlendirecek olan kullanıcı memnuniyeti

Bireysel hizmetler veya kütüphanenin açık olduğu saatler, kütüphanecilerin davranışları gibi kütüphane hizmetlerinin bileşenleri ile ilgili kullanıcı memnuniyeti.

Kullanıcının memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla kullanıcılardan algılarını ve düşüncelerini istemek için bir araştırma ve içerisinde bir anket aktif kullanıcılardan basit rastgele seçilen gruba gönderilebilir. Bununla birlikte bu tür anketleri kütüphanenin giriş çıkışlarında uygulamak cevaplama oranını artırma açısından daha yararlı olacaktır (Poll and Boekhorst, 1996: 106).

Anketlerde aşağıdaki gibi bir soru tipi kullanılabilir (Poll and Boekhorst, 1996: 107):

Kütüphaneye geldiğiniz zaman size verilen hizmetlerin performansı konusunda genel olarak memnuniyet düzeyiniz nedir?/ düzeyini belirtiniz?

Hiç memnun değilim        1()     2()     3()     4()     5()       Çok memnunum

Eğer 1 veya 2 ise lütfen yorumlayınız/ görüşlerinizi açıklayınız:....

Bunun dışında açı uçlu bir soru ile de kullanıcıların memnuniyetsizlik alanlarıyla düşünceleri ve önerileri istenilebilir (Poll and Boekhorst, 1996: 107).

Hizmet verirken sergilenen performansın düzeyini belirlemek için “aynı düşüncedeyim/ katılıyorum” (agree) veya “aynı düşüncede değilim/ katılmıyorum” (disagree) cevaplarının elde edilebileceği durumlar sunulabilir anketler içerisinde. Örneğin kütüphane personelinin tutumları hakkında aşağıdaki gibi bir durum sunulabilir (Poll and Boekhorst, 1996: 108);

	Referans kütüphanecisi olumlu, dostça, içten, saygılı ve kibar bir tutum içerisindedir.


  Kuvvetle katılmıyorum  1()   2()   3()   4()   5()   Kuvvetle katılıyorum


Eğer yanıtınız 1 veya 2 ise, lütfen açıklayınız/ yorumlayınız:.....  
   


Bu şekilde beş seçenekli Likert Ölçeği ile 1 en zayıf 5 ise en yüksek performansı gösterecek şekilde kodlanabilecektir. Burada 1 sayısının karşılığı olarak “çok zayıf ve yetersiz performans”, 5 sayısının karşılığı olarak da “çok iyi, güçlü ve yeterli performans” belirtilmiş olmaktadır (Poll and Boekhorst, 1996: 108-109). 
Burada eğer istenirse maddenin peşinden tanıya yardımcı olabilmek amacıyla memnuniyetsizlik nedeninin açıklanmasına fırsat verecek bir açık uçlu soru da eklenebilir (Poll and Boekhorst, 1996: 109).
Bunun dışında, uzaktan erişen kullanıcılar için de benzer memnuniyet ölçekleri düzenlenmektedir. Burada da, basılı olarak uygulanan ölçeklerde olduğu gibi, tek tek herhangi bir hizmet alanıyla/ konuyla ilgili olarak o alana/ konuya yönelik derinlemesine maddeler içeren memnuniyet ölçekleri uygulanabileceği gibi, kütüphanede sunulmakta olan bilgi hizmetlerinin bütününü kapsayan ve farklı hizmet alanları ve konular (personel, fiziksel ortam vb.) ilgili genel bir görüş elde etmeyi amaçlayan ölçekler de uygulanabilmektedir.
“Uzaktan erişim için sunulan hizmetlerle ilgili kullanıcı memnuniyeti” göstergesi, uzak erişime uygun olarak düzenlenmiş kütüphane hizmetlerinden duyulan memnuniyetin derecesini gösterir. Bu gösterge OPAC, CD-ROM veritabanları, elektronik yayınlar ve genel bilgiler gibi unsurları içermekle birlikte telefon konuşmalarını/ görüşmelerini ve faks ile iletilen istekleri kapsamamaktadır. Göstergenin amacı, sunulan hizmetlerle ilgili olarak uzaktan erişen kullanıcıların ne derece memnun olduklarını değerlendirmektir. Tüm kütüphaneler bu göstergeyi kullanmak ve ayrıca diğer kütüphanelerle ağ sistemlerini karşılaştırmak durumundadırlar. Çünkü belli bir maddi kaynak ayrılmaktadır bu iş için ve bu kaynağın en uygun şekilde kullanılması gerekmektedir (Poll and Boekhorst, 1996: 112).
Kütüphane hizmetlerine uzaktan erişen kullanıcının memnuniyetini ölçmek amacıyla yoğunlukla tercih edilen yöntemlerden biri, elektronik posta yoluyla anket göndermektir. Bu ankette aşağıda sıralanan konularda beşli dereceleme yoluyla görüş alınmalıdır (Poll and Boekhorst, 1996: 112);
	Sistemin elde edilebilirliği, (kullanılmak istenildiğinde hazır olma durumu- E.Y.)

Veri iletişimindeki kararlılık/ istikrar (stability= devamlılık)
Sisteme giriş yönteminde kolaylık
	Tarama/ Arama yöntemlerinde kolaylık
	Cevap alma süresi
	Yapılan arama sonuçlarının download etme ve çıktısını alma imkanları

Yardım menüsü ve ekranlarının yardımcı olabilme düzeyi/ derecesi
Kütüphanecilerin yaptıkları yardımların yardımcı olabilme düzeyi/ derecesi (kütüphanenin açık olduğu saatler süresince)
Sunulan enformasyonun ve veritabanlarının çeşitliliği.


8. Web-Tabanlı Memnuniyet Ölçekleri/ Araştırmaları
Kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla basılı anketler/ ölçekler uygulamak ve bu tür ölçüm araçlarını elektronik posta yoluyla göndermenin dışında günümüzde pekçok alanda olduğu gibi üniversite kütüphanelerinde de kullanılmaya başlayan bir modern yöntem ise, web tabanlı memnuniyet ölçeği geliştirmek ve bunu kütüphanenin ana sayfasında sunarak doldurulmasını sağlamaktır. 
Web tabanlı kullanıcı araştırması (survey) konusunda ilk çalışma, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden (Georgia Institute of Technology) James Pitkow ile Mimi Recker (1994) yapılmıştır. 1994 yılı Ocak ayında bir ay süreyle sınırlı olarak Web üzerinde yapılan araştırmada çeşitli amaçlar güdülmüştü. Birincisi, WWW teknolojisinin yararlı bir araştırma (survey) aracı (medium) olduğunu kanıtlamaktı. İkinci olarak, Web ortamında araştırmaların içeriği ve dizaynı ile ilgili olarak beta-testi yapmak istenmişti. Üçüncü olarak da Web kullanıcılarının sınıflandırması konusunda tanımlayıcı bir çalışma başlatılmak istenmişti. Bir ay içinde 4777 cevap alındı. Alınan cevaplar web kullanıcılarının karakteri konusunda epeyce fikir verdi ancak tabi ki, çok büyük ölçüde genelleme yaparak tüm WWW popülasyonuna genellenmedi. Bu nedenle bu araştırmanın ileriki yıllarda da periyodik olarak yapılması planlandı (Pitkow and Recker, 1994: 243).
Internet’in survey amaçlı kullanımı yeni değil ancak, daha önce yapılan araştırmalarda cevaplar e-posta yolu ile isteniyordu ve cevaplar da oldukça düşük oranda kalıyordu. Bu durum geleneksel mektup ve telefona göre daha etkindi ancak, yine de son kullanıcının daha fazla efor sarfetmesine gereksinim duyuluyordu. Yeni model üzerinde araştırmacılar öncelikle kullanıcılarının iki üç dakika içerisinde cevaplama işlemini halletmelerini istiyorlardı (Pitkow and Recker, 1994: 244). 
Bu şekilde yani web tabanlı kütüphane kullanıcısı memnuniyet ölçeği hazırlanmaya başladı. Bunlardan birinde UIUC’nin deneyiminde sonuçlar SPSS ile değerlendirildi. Sonuçlar gösterdi ki, cevap verenlerin önem verdikleri şeylerle bu konudaki memnuniyetleri konusunda önemli boşluklar uyuşmazlıklar (gaps) bulunuyordu. Benzer bir boşluk da kütüphanenin hizmet verdiği çalışma saatleri konusundaydı. Ayrıca sonuçlar personel ilavesi konusundaki ihtiyacı da açık bir şekilde gösteriyordu. Benzer sonuçlar University of Illinios Library için de geçerliydi (www.library.uiuc.edu/OCA_Survey/survey.asp). Benzer bir örnek de, Tennessee State University de uygulanan Brown-Daniel Library User Satisfaction Survey’di (http://picard.tnstate.edu/cgi/libsurvey.com). Aynı şekilde University of Utah’daki Marriott Library Satisfaction Survey (http://www.lib.utah.edu/techserv/survey/satsur4.html) ve Remote User Satisfaction Survey (http://www.lib.utah.edu/techserv/survey/remote.html) de bu konuda önemli örnekler olarak sıralanabilecektir (Perkins and Yuan: 2000).
Bu örnekler gibi, Western Kentucky Üniversitesi Kütüphaneleri’nde de, kütüphanenin hizmetleri ve kaynakları konusunda kullanıcıların memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak, bir “web-tabanlı kütüphane memnuniyet ölçümü” konusunda enstrüman geliştirilmiştir. WKU Kütüphaneleri Memnuniyet Araştırması Komitesi, bu konudaki literatürü gözden geçirdikten sonra, “WKU Libraries’ Satisfaction Survey” amaçlarını şu şekilde belirledi (Perkins and Yuan: 2000);
	WKU Kütüphanelerinin elektronik kaynaklarıyla ilgili olarak, kütüphanenin home page’ine erişebilen kullanıcıların memnuniyet düzeyini ölçmek,
	Kütüphanelerin fiziksel koleksiyonu ve bunlarla verdiği hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek,

Elde edilen sonuçları iyileştirme sağlama yolunda kullanmak.

Kütüphaneye ayaktan gelerek ya da elektronik olarak yararlanan kullanıcıların elektronik olarak cevaplayacakları bu ölçek/ anket dört bölümden oluşmuştur (Perkins and Yuan: 2000):
	Kullanıcıları tanımlamak

WKU kütüphaneleri dışındaki herhangi bir yerden bağlanarak elektronik kaynakları kullanan bu kullanıcıların memnuniyet düzeylerini tanımlamak
Kütüphaneleri son üç ay içerisinde ziyaret eden kullanıcıların memnuniyet düzeylerini tanımlamak
Kütüphanelere uzaktan erişim yapan kullanıcıların yorumunu almak. 

Bu örneğin dışından da, bugün, birçok üniversite kütüphanesinin web sayfasında kullanıcıların memnuniyetlerini ölçmeye yönelik anketler yer almaktadır. Bu anketler, önceki dönemlerde daha çok bir alana dilek, öneri ya da şikayetin yazılması şeklinde hazırlanırken (Tell us what...., 2001, http://www.is.bham.ac.uk/menu/tellus.htm; Library user satisfaction...., 2001, http://library.csudh.edu/survey.html) yakın dönemde bu uygulamadan vazgeçilerek, az sayıda ifadenin üçlü ya da beşli derecelendirme halinde kullanıcıya sunulduğu, kullanıcının sadece bir işaret atarak veya hazır gelen kutucuklar içerisinden işaretleyerek çok kısa sürede görüşlerini (memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini) aktarabileceği bir biçime dönüştürülmüştür. Bazı durumlarda, sunulan tüm maddelerin dışında en sonda bir alan bırakılarak, isteyenlerin ayrıca görüş belirtmelerine de imkan verildiği görülmektedir (Old Dominion University..., 2001 http://www.lib.odu.edu/forms/wwwsurveyfrm.shtml; Spring 1998 SERVQUAL..., 2001, www.lib.virginia.edu/staff/management-information/sq981a.html; Spring 1998 SERVQUAL..., 2004,   www.lib.virginia.edu/mis/reports/servqual/sq981b.html).
Kullanıcının uzun uzun yazı yazması gerekmeyen tercih işaretleme yöntemiyle uygulanan ve kullanıcının sadece birkaç dakikasını alan anketlerde, personelin yaklaşımı, giyimi/ görüntüsü, kullanıcılara karşı ilgisi ve gereksinimlerini anlayabilme düzeyi; çalışma ortamlarının temizliği; hizmetin söz verilen sürede yerine getirilip getirilmediği; çalışma saatlerinin uygunluğu vb. kullanıcıların memnuniyetlerini etkileyecek pek çok kritere yer verilmektedir.

 
9. Üniversite Kütüphaneleri Web Sayfaları 
Bir kütüphane web sayfasını oluştururken ya da yeniden dizayn ederken şu sorular sorulmalıdır (McCready, 1997: 83);
	Bu web sitesine neden gereksinim duyuyoruz?
	Bu siteye neleri koymak zorundayız?

Bu siteyi nasıl düzenlemeliyiz?
Sitemize kimlerin “bakmasını” istiyoruz?
	Sitemizin kullanım değerlendirmesini nasıl yapacağız?
Bu işle kim ilgilenecek?

Bu soruların en doğru biçimde cevaplanması son derece önemlidir. Çünkü bir web sitesinin oluşturulmasında ve yönetiminde amaç, kullanıcılara yararlı bir hizmet sağlamak ve kuruluşun hizmetlerini duyurmak için uygun bir pencere açmaktır. Bir web sitesi projesine başlandığında, öncelikle sitenin içeriği ve düzenine karar verecek olan hedefler ve politikalar tanımlanmalıdır (Rowley, 1998’den aktaran Al ve Bahşişoğlu, 2000: 309). Bir web sitesinin niteliği, hazırlama ve yönetim süreci boyunca sorumlu kişilerin becerilerine, zamana, parasal kaynağa, yazılım ve donanıma bağlıdır. Bunlardan en önemlisi, sorumlu kişilerin becerileri olarak görülmektedir (Clyde, 2000’den aktaran Al ve Bahşişoğlu, 2000: 309).
Web sitelerinin değerlendirilmesinde, “tasarım” ve “içerik” olmak üzere iki nokta ön plana çıkmaktadır. Tasarım açısından değerlendirme yapılırken, tipografi, grafik ve tablolar, çerçeveler, arka alan, boşluklar, kullanılan renkler ve sayfayı oluşturan diğer unsurlar dikkate alınmaktadır. Web sitelerinin içerik olarak değerlendirilmesinde ise, sitenin amacı, sunulan bilgi ve hizmetler ile bağlantılar önem taşımaktadır (Al ve Bahşişoğlu, 2000: 310).
Stephens’a göre de (1997: 498), kütüphanelerin web sayfaları, verilen hizmetin kapasitesini yansıtacak ve değerini yükseltecek şekilde çekici olmalıdır. Sayfada çalışma saatleri, kütüphane koleksiyonu ve ilgili sitelere ait linkler, ek bilgiler için kimlerle ilişki kurulması gerektiği ve ödünç verme kuralları gibi bilgilere ulaşabilmelidir. Çünkü bütün bunlar kullanıcı memnuniyetini etkilemektedir. 
Al ve Bahşişoğlu (2000: 310), içerik konusunda Quinn’in (1999: 306) çok net bir görüşü dile getirdiğini ve sayfa içeriğini, web sayfasının en önemli unsuru olarak gördüğünü ve çünkü tasarım ne derece başarılı olursa olsun, bir sayfanın içeriği zayıf ise, o sayfanın kullanımının sınırlı olacağını ifade ettiğini belirtmektedirler.
Internet’in yaygınlaşması kütüphane hizmetlerinde yeni olanaklar yaratmakta, Web araçlarının gelişmesi de bilgiye yerel ve uluslararası boyutta erişimi kolaylaştırmaktadır. Günümüzde küçük-büyük pek çok işletme gibi, kütüphaneler de Web sayfaları ile Internet’te yer almaktadır. Üniversite kütüphaneleri ise, kullanıcılara sundukları hizmetleri tanıtmak, kütüphane hakkında güncel bilgi vermek, çevrimiçi ve CD-ROM veri tabanlarına, elektronik kaynaklara, kütüphanenin kataloğuna ve ürettiği veri tabalarına uzaktan erişim sağlamak, kullanıcıların Internet’i keşfetmesine yardımcı olmak, toplumsal projeler için bilgi desteği sağlamak amacıyla Web siteleri oluşturmaktadır (Clyde, 2000: 97’den aktaran, Al ve Bahşişoğlu, 2000: 310).
Web sitelerinin kütüphane ve bilgi hizmetleri alanında da yaygınlaşması ile içerik ve tasarım açısından yapılan çalışma, makale , Web sayfası ve elektronik tartışma listesi sayısının da arttığını belirten araştırmacılar (Al ve Bahşişoğlu, 2000: 311), bu çalışmaların Web standartları, genel olarak kütüphane Web siteleri, hizmetlerin Internet’te pazarlanması gibi konularda yoğunlaştığını belirtmektedirler. 
Kütüphanelerin Web sitelerinde bulunması gereken temel bilgiler dört başlık altında toplanmaktadır (Agingu, 2000: 32; Chisenga, 1998; 51-52; Clausen, 1999a: 6; Cohen ve Still, 1999: 280; Rowley, 1998: 192’den aktaran, Al ve Bahşişoğlu, 2000: 312):
	Temel kütüphane bilgiler: Çalışma saatleri, bağlantı kurulacak kişiler, adresler, duyurular, hizmetler ve politikalarla ilgili bilgiler ve bağlantılar.
	Kütüphane ve bilgi hizmetleri: Kataloğa uzaktan erişim, Web’de çevrimiçi katalog tarama arayüzü (interface) geliştirme, kütüphane tanıtımı, yeni enformasyon hizmetleri, tam metin ve bibliyografik veri tabanları ile diğer Internet kaynaklarına bağlantılar.
	Etkileşimli Web sayfaları: Geribildirim (feedback) ve çeşitli hizmetlere uygun olarak doldurulabilecek standart formlar, sipariş istekleri, kütüphane kaynakları ve kütüphane politikası hakkında görüşler, kütüphanelerarası ödünç verme ve belge sağlama için formlar, danışma soruları.
	Uzaktaki bilgi kaynaklarına bağlantı: Kullanıcı kitlesine uygun seçilmiş Internet kaynaklarına bağlantılar.


Bunların dışında, bağlı olunan kuruluşun ana sayfası ile, kütüphane ana sayfası arasında bağlantı olması, Web tasarımcısının adı ve adresi ile her sayfanın son güncelleme tarihine yer verilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır (Al ve Bahşişoğlu, 2000: 312).
Stephens’a göre de, (1997: 498), pekçok üniversite kütüphanesinin web sayfasında hizmete ilişkin çeşitli bilgiler (çalışma saatleri, kütüphane koleksiyonu ve ilgili sitelere ait linkler vb.) bulunmaktadır. Sitede yer alan bağlantılar yardımıyla, kullanıcılar, hizmet saatleri, koleksiyonda bulunan kaynaklar, ilave bilgiler için kimlerle ilişki kurması gerektiği ve ödünç verme kuralları gibi bilgilere ulaşabilmektedirler.


10. Türkiye’de Durum
Daha yakın bir tarihte, YÖK’ün Internet sitesi (www.yok.gov.tr/univbil/oku2.html, 04.06.2002) üzerinden 53 devlet ve 21 vakıf üniversitesinin web sayfalarına erişilerek yapılan incelemede, üniversite kütüphanelerinin web sayfalarında kullanıcı memnuniyetini belirlemeye yönelik bir bölüm olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır yapılan incelemenin sonuçları da bu bilgileri doğrulamaktadır. (“Üniversiteler” 2002);

	Kütüphanelerin tamamına yakın bölümünde sadece elektronik posta (e-mail) bağlantısı bulunmaktadır.

Kütüphanelerin bir kısmında, az sayıda olmakla birlikte, elektronik posta bağlantısı bile bulunmamaktadır. 
Çok az sayıda olmakla birlikte, kimi kütüphanelere üniversitenin ana sayfasından geçiş yapılacak bir bağlantı bile bulunmamakta; buradan da ilgili üniversite kütüphanesinin web sayfasının bile bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bazı kütüphanelerde isteklerin yazılabileceği bir kutucuk; bazılarında ise, hem elektronik posta bağlantısı hem de kutucuk yer almaktadır. 
Kütüphanelerin bazılarına ilişkin olarak, üniversite ana sayfasında, elektronik posta bağlantısı veya adresi, telefon numarası vb. hiçbir iletişim/ erişim bilgisi bulunmamaktadır. 
	Bununla birlikte hiçbir kütüphanenin web sayfasında okuyucunun koleksiyon, personel, hizmetler ve genel olarak kütüphane ile ilgili düşüncelerini aktarabileceği, seçenekli olarak hazırlanmış soruların yer aldığı ve en sonunda da açık uçlu olarak, hazır sorularda yer almayan bir konuda görüşlerin yazılabileceği bir memnuniyet anketi/ ölçeği bulunmamaktadır. 


Üniversite kütüphanelerimizin ana sayfalarında ya doğrudan bir elektronik posta işareti olan hareketli veya sabit bir zarf ve altında “e-posta/ e-mail” ifadesi yer almakta ya da “give us your feedback”, “iletişim”, “görüş ve önerileriniz bizlere yön verecektir”, “genel görüş ve sorularınız için”, “önerileriniz için”, “soru ve önerileriniz için”, istek ve öneriler”, “kütüphane ile ilgili öneriler”, “geri bildirim”, “suggestions/ önerileriniz” vb. ifadeler ile yeni bir ekrana geçiş sağlanmaktadır. Bu ifadelerin tıklanmasıyla da ya doğrudan bir e-posta kutucuğu gelmekte veya “ad-soyad”, “e-posta adresi” vb. bilgilerin istendiği ve ortalama altı satır yazı yazılabilecek bir boş kutucuk gelmektedir. Bazı kütüphane sayfalarında hem e-posta işareti hem de yukarıdaki ifadelerden birinin yer aldığı link ve yorum sayfası yer almaktadır. Bununla birlikte hiçbir kütüphanenin sayfasında okuyucunun koleksiyon, personel, hizmetler ve genel olarak kütüphane ile ilgili düşüncelerini aktarabileceği seçenekli olarak hazırlanmış soruların yer aldığı ve en sonunda da açık uçlu olarak hazır sorularda yer almayan bir konuda görüşlerin yazılabileceği bir memnuniyet anketi/ ölçeği bulunmamaktadır. 
Bu bilgilerden hareketle kısaca söylenecek olursa, hiçbir üniversite kütüphanesinin web sayfasında, kullanıcıların kütüphane hizmetleri, personel, web sayfasının yapısı, koleksiyon vb. konularda memnuniyet ve/ veya memnuniyetsizliklerini aktarabilecekleri şekilde “kısa sorularla ve sadece seçenekleri işaretleyerek” kısa sürede doldurabilecekleri “kullanıcı memnuniyet ölçeği” bulunmamaktadır.  
Bunun dışında, üniversite kütüphanelerimizin web sayfalarıyla ilgili bir başka çalışma (Bahşişoğlu ve Al, 2000) ise, kullanıcı memnuniyetinin web-tabanlı olarak ölçülmesi bir yana, hiçbir şekilde dikkate alınmadığını göstermektedir. 
Al ve Bahşişoğlu çalışmalarında (2000: 312), daha önce değinilen, “Temel kütüphane bilgileri”, “Kütüphane ve bilgi hizmetleri”, “Etkileşimli Web sayfaları” ve “Uzaktaki bilgi kaynaklarına bağlantı unsurlarına dayanarak oluşturulan 19 ölçüte göre üniversite kütüphanelerinin Web sitelerini değerlendirmişlerdir.
37 üniversite kütüphanesini kapsayan çalışmanın sonucunda, birçok Web sitesinde kütüphaneyi tanıtıcı bilgilerin yer aldığı ve çevrimiçi katalog ve süreli yayın bilgilerinin de yavaş yavaş Web ortamına aktarıldığı görülmüştür. Ancak bazı üniversite kütüphanelerinin Web sayfalarında kütüphaneyle ilgili temel bilgiler dahi bulunmamaktadır (Bahşişoğlu ve Al, 2000: 322). Araştırmadaki 18 numaralı ölçüt olan “geribildirim olanağı”nın ise, 27 kütüphanenin web sayfasında olduğu, 10 kütüphanenin sayfasında ise bulunmadığı anlaşılmıştır (Bahşişoğlu ve Al, 2000: 329).
Söz konusu iki araştırma da açık bir şekilde göstermektedir ki, ülkemiz üniversite kütüphanelerinde, web-tabanlı kullanıcı memnuniyeti ölçümü yapılmamakta; kullanıcıların kendilerine sunulan bilgi hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve/ veya gereksinim duydukları hizmetlerle ilgili önerilerini verebilmelerinin iki yolu olarak, elektronik posta kutusuna veya, eğer varsa, “dilek ve öneri” kutularına yazmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 


11. Sonuç ve Öneriler
11.1. Sonuç
Yapılan incelemeler ortaya koymaktadır ki, geleneksel yöntemlerle müşteri memnuniyeti ölçümü yapmanın ötesine geçilerek, gelişen teknoloji doğrultusunda Web-tabanlı müşteri memnuniyeti ölçümü gerçekleştirmek pekçok kurum ve işletme tarafından tercih edilmektedir. 
Başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere, web-tabanlı memnuniyet ölçümü gelişmiş ülkelerin kütüphanelerinde de kullanılmaya başlamıştır.
Ülkemizde kâr amaçlı işletmeler de dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki örgütlerde web-tabanlı memnuniyet ölçümü fazla tercih edilen bir yöntem olarak görünmemektedir.
	Ülkemizde bilgi hizmeti veren kütüphanelerde ve önemle üniversite kütüphanelerinde kullanıcı memnuniyeti konusu, olması gerektiği düzeyde benimsenen bir konu olarak görünmemektedir. Kütüphanecilik literatürü dikkatle incelendiğinde de bu durum çok açık bir biçimde görünmektedir (Yılmaz, 2003).

Üniversite kütüphanelerimizde Internet olanakları artan oranda yoğun bir şekilde kullanılmakla birlikte, web-tabanlı kullanıcı memnuniyet ölçümü üniversite kütüphanelerimizin hiçbirinde uygulanmamaktadır.
Üniversite kütüphanelerimizde verilen bilgi hizmetleri konusunda çok yönlü olarak (koleksiyon, personel, fiziksel ortam vb.) memnuniyet ölçümü yapılmadığı için, kullanıcılardan bu konuda geribildirim almak için tercih edilen iki yöntem elektronik posta adres vermek ve “dilek ve önerileriniz” vb. ifadelerle bir öneri kutusuna yönlendirmek şeklindedir. 
	Oysa gelişmiş ülkelerde bilgi hizmeti veren pekçok üniversite kütüphanesinde Web-tabanlı kullanıcı memnuniyeti ölçümü yapılmaktadır. Likert Ölçeği kuralları doğrultusunda hazırlanan memnuniyet ölçekleri genellikle beşli dereceleme (üçlü dereceleme, yedili dereceleme ve onlu dereceleme yapıldığı da görülmektedir) yöntemiyle, “tam memnuniyet” düzeyinden “hiç memnun olmama” düzeyine kadar kullanıcıların verilen bilgi hizmetleriyle ilgili memnuniyet düzeyleri belirlenmektedirler. 
	Bu kütüphanelerde memnuniyet ölçeklerinin yanı sıra, telefon numarasına, kullanıcının karşısında kütüphaneciyi bulabileceği sohbet odasına (chat), elektronik posta adresine ve/ veya “dilek-öneri-şikayet” kutucuklarına yönlendirme uygulamaları da sürdürülmekte; bu geniş iletişim uygulamaları da söz konusu kütüphanelerde kullanıcı ile iletişimin ve kullanıcı memnuniyetinin ne denli önemsendiğini açık bir biçimde göstermektedir.
	Ülkemiz üniversitelerinin bazılarının ana sayfalarında kütüphaneye doğrudan geçişi sağlayacak herhangi bir bağlantı bulunmamakta, bazılarında ise, başka bir bağlantının aktif duruma getirilmesiyle üniversite kütüphanesine geçişin orada olacağı anlaşılmaktadır. Buna karşı, gelişmiş ülkelerin üniversite kütüphanelerinde kütüphaneye geçiş hem yazılı hem de simgesel olarak ve çok net bir şekilde görülebilmektedir. 


11.2. Öneriler

	Üniversitelerin elektronik ortamdaki giriş kapıları olan Internet sitelerinin ilk sayfalarında mutlaka (home pages) ve kolayca görülebilir bir yazı ve sembol aracılığıyla kütüphaneye geçiş bağlantısı bulunmalıdır. 20. yüzyılın başında söylenen ve bugüne kadar söylenegelen “Kütüphane üniversitenin beynidir/ kalbidir” ifadesinin gereği olarak, Web sitesini herhangi bir nedenle ziyaret edenlerin ilk sayfada o üniversitenin beynini ve kalbini görmeleri ve belki de zevkli ve bilgili bir gezinti yapmaları engellenmemelidir.

Bu bağlantı hiçbir şekilde kütüphanenin bağlı bulunduğu üst birimin linki arkasında gizlenmemeli, bilgi yolunun/ yolculuğunun önündeki sanal muhafızlar devre dışı bırakılmalıdır.
Kütüphanenin ilk sayfasında, iletişim bilgileri içerisinde aktif bir şekilde elektronik posta adresi verilmeli ancak, ne bu erişim ortamı ne de “öneriler-dilekler” benzeri başlıklı iletişim kutucukları, web-tabanlı memnuniyet ölçeklerinin yerine kullanılmalıdır.
Kullanıcı memnuniyet ölçekleri, hem belli alanlarla/ konularla ilgili olarak daha dar kapsamda, hem de bilgi hizmetlerinin bütününü kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Ölçeklerde kütüphanenin fiziksel ortamı, personel, koleksiyon, hizmetin sunum koşulları ve elektronik kütüphane uygulamaları ayrı ayrı alt faktörler halinde hazırlanmalıdır.
Anlaşılırlık açısından, ölçeklerin giriş bölümünde, kütüphanecilik jargonuyla değil kullanıcıların kolayca anlayabileceği bir dille bilgiler verilmelidir. Hem bu bilgiler hem de ölçek maddeleri, uygulama öncesinde kullanıcılara ve meslektaşlara incelettirilerek anlaşılmazlık sorununa fırsat verilmemelidir.
Ölçek, içerdiği maddelerle ilgili geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan sonra uygulamaya konulmalıdır.
Ölçeklerde farklı dereceleme biçimleri (üçlü, beşli, yedili vb.) kullanılsa da genelde tercih edildiği üzere, beşli dereceleme biçimi tercih edilmeli; ve örneğin “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde bir model kullanılmalıdır.
Üniversite kütüphanesinin web sayfasında kolayca görülebilecek bir şekilde yer verilen memnuniyet ölçeğinin hangi tarihler arasında (genellikle yıllık olarak tercih edilmektedir) uygulamaya açık olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir.
Araştırmada elde edilen veriler, hem faktörel bazda hem de genel ölçek bazında analiz edilmeli; ayrıca maddeler bazında da analizler yapılmalıdır. 
	Uygulama sonrasında elde edilen bulgular/ sonuçlar, yine kütüphanenin ve ayrıca üniversitenin ana sayfasında kolayca görülebilir bir şekilde duyurulmalıdır. Bu durum kütüphanenin konuya verdiği önemin de açık bir göstergesi olacak ve bir yandan kurumun imajına olumlu katkı sağlarken; kullanıcılara da sorunlarıyla ilgilenildiği ve önemsendikleri mesajı verilmiş olacağından, memnuniyet duygusu verecektir.        
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