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Öz
Kurumlar hizmet kalitelerini geliﬂtirmek, kullan›c›
beklentilerini karﬂ›lamak gibi amaçlarla dijital teknolojilerden
ve sosyal medya platformlar›ndan yararlanmakta; bu platform
ve teknolojilere yat›r›m yapmaktad›r. Bu durum da
kurumlar›n kullan›c› etkileﬂiminde dijital teknolojileri ve
sosyal medya kanallar›n› önemsediklerini göstermektedir.
Bilgi hizmetleri sunarak kullan›c›larla etkileﬂimde bulunan
kurumlardan biri olan kütüphanelerin de dijital teknoloji
ve sosyal medya kullan›mlar›n›n giderek artt›¤› bilinmektedir.
Bu kapsamda çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Belirlenen amaç
do¤rultusunda çal›ﬂmam›z, alan yaz›ndaki birçok çal›ﬂmada
en s›k kullan›lan sosyal medya arac› olarak gösterilen
Facebook platformunu kullanan belediye kütüphaneleri
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede Türkiye’de bir k›sm›n›n aktif
olarak hizmet vermedi¤i toplamda 56 ilde bulunan Belediye
kütüphanelerinin 23’ünün Facebook platformunda resmi
hesab› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Belirlenen bu kütüphanelerin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›mlar›n› betimleyebilmek
için aç›k uçlu, beﬂli Likert ölçekli ve çoktan seçmeli sorular›n
bulundu¤u 22 sorudan oluﬂan bir anket ile veri toplanm›ﬂt›r.
Toplanan veriler, tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak
Türkiye’deki belediye kütüphanelerinin genel durumu
yans›t›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonuçlar›nda ise dijital teknoloji ve
sosyal medya kullan›m›n›n belediye kütüphaneleri aç›s›ndan
sa¤lad›¤› avantajlar tart›ﬂ›larak, Türkiye’deki uygulamalar›n
iyileﬂtirilmesine yönelik önerilere yer verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, dijital teknoloji,
sosyal medya.
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Giriﬂ
Toplumun her kesiminden kullan›c›lar›n eriﬂebildi¤i sosyal
medya platformlar› kurumlar›n hizmetlerini pazarlamalar›n›n
yan› s›ra hizmetleriyle ilgili geribildirim almalar› aç›s›ndan
önemli olanaklar sa¤lamaktad›r (Mayfield, 2008). Kullan›c›lara
düﬂüncelerini, kendi oluﬂturduklar› içerikleri paylaﬂabilecekleri
ortamlar yaratan sosyal medya platformlar› ve dijital teknolojiler
arac›l›¤›yla geleneksel hizmetlerin ötesinde düﬂük maliyetlerle
daha etkileﬂimli ortamlar yarat›lmaktad›r (Vural ve Bat, 2010).
Bu platformlar ayn› zamanda kullan›c›lar›n bilgi ihtiyaçlar›n›
gidermeye yönelik davran›ﬂlar›n› da de¤iﬂtirebilmektedir.
Kurumlar›n hizmet kalitelerini geliﬂtirmek için sosyal medya
uzmanlar›yla birlikte dijital teknoloji ve sosyal medya kanallar›
için çeﬂitli stratejiler geliﬂtirdikleri bilinmektedir. Bu noktada
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar› üzerinden hizmet
sunan kurumlar aras›nda yer alan kütüphaneler de konuyla
ilgili politikalar geliﬂtirmekte ve kullan›c› etkileﬂimini art›rmak
için verdikleri hizmetlerle sosyal medya platformlar›n›
bütünleﬂtirmeye yönelik giriﬂimlerde bulunmaktad›r. Bu
sayede dijital teknolojiler ve sosyal medya uygulamalar›yla
yap›land›r›lan kütüphane araçlar›yla kullan›c› deneyimi daha
etkin bir boyuta taﬂ›nmaktad›r. Ayr›ca kütüphanelerin hem
hizmet kalitelerini art›rma hem de kullan›c›larla çok yönlü
etkileﬂim kurmalar› da bu tür yap›land›rmalarla mümkün
olmaktad›r. Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›
kullan›c› deneyiminin oluﬂturulmas›n›n d›ﬂ›nda kullan›c›
beklentilerini karﬂ›lama ve sunulan hizmetlere yönelik
geribildirim almada ve hizmetlerin gözden geçirilmesinde
etkilidir. Di¤er yandan bu araçlar kurumlar›n hizmetlerini
pazarlamalar› ve markalaﬂma stratejileri için de önemlidir.
Bu do¤rultuda kütüphaneler de dâhil olmak üzere hemen
her sektördeki kurumlar sosyal medya profilleri oluﬂturmakta
ve kurumsal uygulamalarla ilgili bilgilendirmeleri bu kanallar
üzerinden sunmaktad›r. Ayr›ca yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte
kurumlar›n belirli politika ve stratejiler do¤rultusunda bu
kanallar› kulland›klar› görülmektedir. Söz konusu geliﬂmelerden
etkilenen kurumlardan biri olan kütüphaneler de sosyal
medya platformlar›n› ve dijital teknolojiyi markalaﬂma stratejileri
içinde kullanmakta ve bu platformlar arac›l›¤›yla kullan›c›lar›na
ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
Hemen her sektör için çeﬂitli avantajlar sa¤layan dijital
teknolojiler ve sosyal medya platformlar› kütüphaneler,
arﬂivler ve müzeler taraf›ndan yayg›nl›kla kullan›lmaktad›r.
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Bu kapsamda bütün kütüphane türleri gibi belediye
kütüphanelerinin de dijital teknolojilere yat›r›m yapt›klar› ve
resmi sosyal medya hesaplar› oluﬂturdu¤u dikkati çekmektedir.
Bu bilgilerden hareketle çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformlar›na yönelik yaklaﬂ›mlar› sosyal medya kanallar›n›
kullanan belediye kütüphaneleri özelinde analiz edilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n son bölümünde ise konuyla ilgili önerilere ve
sonuçlara ise yer verilmiﬂtir.
Kütüphaneler, Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›
kütüphaneler gibi bilgi hizmeti sunan kurumlar için yeni bir
uygulama de¤ildir. Web 1.0 uygulamalar›n›n bir uzant›s›
olarak ortaya ç›kan ve kullan›c› kat›l›m›n› bir baﬂka ifadeyle
kitle kayna¤› kullan›m›n› esas alan uygulamalar› içeren sosyal
medya platformlar› bilgi merkezleri taraf›ndan belirli stratejiler
do¤rultusunda tercih edilmektedir. Söz konusu platformlar›n
bilgi merkezleri taraf›ndan iki ﬂekilde kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bunlardan ilki bilgi merkezlerinde kullan›lan bilgi sistemleriyle
sosyal medya özelliklerinin bütünleﬂtirilmesidir. Bu noktada
birçok kütüphanede çevrimiçi kataloglarda oylama, etiketleme,
yorum yapma olanaklar›yla önizleme gösterimleri gibi özellikler
kullan›c›lara dijital ortam üzerinden sunulmaktad›r. ‹kincisi
ise bu kurumlar›n ilgili sosyal medya platformlar›nda profil
ya da sayfa oluﬂturarak söz konusu ortam üzerinden
kullan›c›larla etkileﬂime geçmesidir. Bu kapsamda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›nda platformun
özelli¤ine göre içerik üretme e¤iliminde olduklar›
görülmektedir. Bu durum da bilgi merkezlerinin sosyal medya
hesaplar›n› yönetirken belirli bir stratejiyle hareket etmelerini
gerektirmektedir. Ayr›ca yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte
kütüphanelerin sosyal medya platformlar›nda yer almalar›na
yönelik gerekliliklerin yerini bu platformlar› aktif bir ﬂekilde
yönetmeleri gereklili¤i alm›ﬂt›r (Qualman, 2009). Bu noktada
sosyal medya platformlar› kurumlar için ﬂu avantajlar›
sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011; Mayfield, 2008, s.5):
• Hedef kitleden geribildirim alma ve kullan›c›
kat›l›m›n› teﬂvik etme,
• Kullan›c› kat›l›m›na ve görüﬂlerine aç›k mekanizmalar
sunma,
• ‹çerik geliﬂtirmeye ve paylaﬂ›m›na imkân tan›ma,
• Hedef kitleye yönelik topluluk oluﬂturma,
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• ‹lgili di¤er konu ya da kaynaklar› gösterme,
• Bilgi hizmetleri için pazarlama ortam› yaratma.
Yukar›da listelenen avantajlar sosyal medya platformlar›n›n
kütüphaneler taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu
çerçevede kütüphanelerin sosyal medya platformu
kullan›m›nda hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmakta
ve anl›k mesajlaﬂma hizmetleriyle sanal dan›ﬂma hizmetlerinin
verilmesi dikkati çekmektedir (Hendrix ve Zafron, 2009). Bu
kapsamda konuyla ilgili çal›ﬂmalar da sosyal medya
platformlar›n›n bilgi merkezlerinde tercih edilmelerinin
temelinde hizmet pazarlamas›n›n bulundu¤unu ortaya
koymaktad›r (ALA, 2001; Burkhardt, 2009; Rogers, 2009).
Bunun yan› s›ra kütüphanelerin de¤iﬂen kullan›c› beklentileri
do¤rultusunda web sayfalar›n› ve internet arac›l›¤›yla sunduklar›
olanaklar› gözden geçirmeleri ve çal›ﬂanlar›na e¤itimler
vererek yenilikçi bir yaklaﬂ›m göstermeleri gerekmektedir
(Khan ve Bhatti, 2011). Dijital teknolojilerin ve sosyal medya
platformlar›n›n etkin kullan›m›nda önemli olan konulardan
biri söz konusu platformlarda üretilen veya üretilecek olan
içeriktir. Kurumlar profil oluﬂturulan her platformda ayn›
içeri¤i yay›nlamak yerine kullan›lan platforma göre içerik
oluﬂturma e¤ilimi göstermektedir. Bu do¤rultuda
kütüphanelerin sosyal medya hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar›
• Kütüphane duyurular› ve etkinlikleri, sergiler,
röportajlar,
• Koleksiyonla ilgili bilgilendirmeler,
• Makaleler ve e¤itimlere yönelik video paylaﬂ›mlar›,
• Hedef kitleye yönelik haberler,
• Kütüphane hizmetleriyle ilgili geribildirim almaya
yönelik uygulamalar,
• Kullan›c› taleplerine yan›t verme,
• Görseller, canl› yay›nlar ve di¤er ilgili olabilecek
içeriklerden oluﬂmaktad›r (Burkhardt, 2010).
Farkl› amaçlarla kullan›labilecek araçlar olan sosyal medya
platformlar› bilgi merkezlerinin hizmet ve programlar›n›n
kullan›c›larca eriﬂilebilir olmas› aç›s›ndan tercih edilmektedir
(ALA, 2001). Dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
kullanarak kullan›c›lar›na yenilikçi ve çözüm odakl› bir kurum
alg›s› oluﬂturan bilgi merkezleri bu platformlar sayesinde
çal›ﬂanlarla kullan›c›lar aras›nda iﬂbirliklerinin yap›lmas›na
katk› sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011). Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›yla ilgili güçlü ve
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zay›f yanlar›n›n belirlenmesi önem taﬂ›maktad›r. Sosyal medya
platformlar›n›n baz› uygulamalar d›ﬂ›nda genelde ücretsiz,
kolay kurulum ve h›zl› kullan›m, k›sa sürede ilgili hedef
kitleye ulaﬂma, kullan›c› beklentilerini anlama ve yetkili
kullan›c›lara içeri¤i denetleme olana¤› sunmas› bilgi merkezleri
için önemli f›rsatlard›r. Di¤er yandan bu platformlar›n tasar›m
s›n›rl›l›klar›, kötüye kullan›m, paylaﬂ›lan bilgi miktar›na
yönelik k›s›tlamalar, baz› uygulamalar›n kurulum gerektirmesi
ve kullan›c›lar›n bu platformlardan kolayca ç›k›ﬂ yapabilmeleri
bilgi merkezleri aç›s›ndan olumsuz süreçlerdir (Fernandez,
2009).
Bilgi merkezleri aç›s›ndan çeﬂitli olanaklar ve baz› olumsuz
özellikler taﬂ›yan sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›nda
belirli stratejilerin kullan›lmas› veya yaz›l› politikalar›n
geliﬂtirilmesi bu platformlarda kurum kimli¤inin ve kültürünün
yans›t›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Nitekim Türkiye’de konuyla
ilgili çal›ﬂmalarda da bilgi merkezlerinde sosyal medya
politikalar›n›n oluﬂturulmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r (Aras,
2014; Yalç›n, 2014). Bu çerçevede sosyal medya politikalar›n›n
içeri¤inde aﬂa¤›daki konular›n yer almas› beklenmektedir:
• Kullan›lan sosyal medya platformlar›nda belirtilen
fikir ve görüﬂlerin ba¤lay›c›l›¤›n›n kime ait oldu¤u,
• Paylaﬂ›m yap›lacak bilgilere (özellikle gizlilik ve
hassasiyet içeren bilgiler) yönelik aç›klamalar,
• Telif ve kullan›m haklar›na yönelik uygulamalar,
• Ç›kar çat›ﬂmalar› ya da olumsuz durumlara yönelik
önlemler,
• Paylaﬂ›lan bilgilerin güvenilirli¤iyle ilgili
bilgilendirmeler,
• ‹liﬂkili olan politikalara ya da rehberlere
yönlendirmeler,
• Kullan›lan sosyal medya platformlar›ndan sorumlu
olan çal›ﬂanlar ya da birimlerin belirtilmesi (Kroski,
2009).
Sosyal medya politikalar›yla birlikte bu platformlardan verilen
hizmetlere yönelik de¤erlendirmeler ve ölçümlerin yap›lmas›
da önemlidir. Bilgi merkezlerinin bilgiyle ve kültürel süreçlerle
ilgili giriﬂimlerini çok az bir çabayla görünür hale getirmeyi
sa¤layan sosyal medya platformlar› kullan›m ve görüntüleme
istatistiklerini raporlama olana¤› sunmaktad›r. Bu kapsamda
bilgi merkezlerinde sosyal medya platformlar›yla elde edilen
görünürlük düzeyine ulaﬂmak için kullan›lacak di¤er araçlar›n
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maliyet analizlerinin yap›lmas› gereklidir. Sosyal medya
platformlar› bilgi merkezleri için (özellikle küçük ve orta
ölçekli kuruluﬂlar için) pazarlama ve görünürlük aç›s›ndan
mümkün olan en iyi yat›r›m getirisini sunabilmektedir (Romero,
2011). Söz konusu platformlar›n bilgi merkezlerinde
kullan›m›na yönelik planlamalara kullan›c› grubunun özellikleri
önemli ölçüde yön vermektedir. Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin tercih edece¤i sosyal medya platformunun
seçiminde, yönetiminde ve paylaﬂ›m yap›lacak içeri¤in
belirlenmesinde kullan›c› profilinin göz önüne al›nmas›
gerekmektedir. Bununla birlikte içerik paylaﬂ›mlar›nda sosyal
medya platformunun karakteristikleri de önemli bir
belirleyicidir.
Yöntem
Sosyal medya kanallar› ve dijital teknolojiler bütün bilgi
merkezleri için birden çok iﬂleve sahip unsurlard›r. Bu
noktadan hareketle çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Belirlenen amaç do¤rultusunda çal›ﬂmam›z en yo¤un kullan›lan
sosyal medya platformlar›ndan biri olan Facebook platformunu
kullanan belediye kütüphaneleri ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›z ayr›ca bu kütüphanelerin konuyla ilgili fark›ndal›k
düzeylerinin di¤er belediye kütüphanelerine göre daha
yüksek oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r. Facebook üzerinde
yap›lan incelemelerde 23 belediye kütüphanesinin Facebook
platformunda resmi hesab› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu çerçevede
belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
kullan›mlar›n› betimleyebilmek için aç›k uçlu, likert ölçekli
ve çoktan seçmeli sorular›n bulundu¤u 22 sorudan oluﬂan
bir web tabanl› anket geliﬂtirilmiﬂtir. Verilerin toplanmas› için
belirlenen kütüphanelerle telefonla iletiﬂime geçilerek konuyla
ilgili olarak sorumluluklar› bulunan kütüphanecilere çal›ﬂman›n
amac›, kapsam›, içeri¤i ve veri gizlili¤iyle ilgili bilgi verilmiﬂ,
ard›ndan e-posta ile gönderilen anketin yan›tlanmas› istenmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra belediye kütüphanelerinin Facebook
hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar› da analiz edilmiﬂtir. Toplanan
veriler tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak Türkiye’deki belediye
kütüphanelerinin sosyal medya kullan›m› aç›s›ndan genel
durumu yans›t›lm›ﬂt›r.
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Bulgular
Çal›ﬂmam›zda öncelikli olarak kütüphanelerin ba¤l›
bulunduklar› belediyelerin bilgi hizmetleri için dijital
teknolojilere yat›r›m yap›p yapmad›klar› belirlenmiﬂtir. Buna
göre kütüphanelerin yar›ya yak›n› (10 kütüphane, %43,5)
ba¤l› bulunduklar› belediyenin dijital teknolojilere yat›r›m
yapt›¤›n› belirtmiﬂtir. Bulgularda kütüphanelerin üçte birinden
fazlas› (8 kütüphane %34,8) karars›z oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Beﬂ kütüphanede (%21,7) ise dijital teknolojilere yat›r›m
yap›lmamaktad›r.
Araﬂt›rmam›zda ele al›nan bütün belediye kütüphanelerinde
dijital teknolojilere yönelik alg› yüksek düzeydedir. Bununla
birlikte belediye kütüphanelerinin tamam› dijital teknolojileri
ve sosyal medya platformlar›n› kullan›c›lar› daha iyi anlamay›
sa¤layan araçlar olarak görmektedir.
Belediye kütüphanelerinde dijital teknolojilere ve sosyal
medya platformlar›na yönelik alg› yüksek olmas›na karﬂ›n
yaln›zca iki kütüphane (%8,7) çevrimiçi otomasyon sistemi
kullanmaktad›r. Sosyal medya platformu kullan›m›nda ise
Facebook d›ﬂ›nda üç belediye kütüphanesinin (%13) Twitter,
ikisinin (%8,7) Instagram profili bulundu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Facebook kullan›m›yla ilgili olarak bir kütüphane ad›na
aç›lm›ﬂ olan profil sayfas›ndan haberdar de¤ildir. Bu durum
kullan›c›lar›n bu kütüphanenin sosyal medya platformlar›nda
bulunmas›na ihtiyaç duyduklar›n› göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda aç›k uçlu sorularla belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›m›nda güçlü ve zay›f
yanlar›n›n ne oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bulgulara göre
kütüphanelerin dijital teknoloji kullan›m›nda kendilerini güçlü
gördükleri noktalar ﬂunlard›r:
• Kütüphanede sunulan bilgisayar ve internet eriﬂim
olanaklar›,
• Dijitalleﬂtirme uygulamalar›,
• Duyurular ve etkinlikler,
• Uluslararas› veri taban› üyelikleri,
• Koleksiyonda bulunan e-kitaplar ve e-kitap
okuyucular.
Yukar›da s›ralanan konular›n d›ﬂ›nda kütüphanelerin bir
bölümünün (beﬂ kütüphane %21,7) dijital teknolojilere yönelik
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güçlü yanlar› bulunmamaktad›r. Di¤er taraftan belediye
kütüphanelerinin zay›f olduklar› konular ise genel hatlar›yla
aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•

Teknik destek,
Sosyal medya kullan›m›n›n takibi,
Kötüye kullan›m,
Üst yönetim yaklaﬂ›mlar› ve fark›ndal›¤›.

Çal›ﬂmam›zda ayr›ca belediye kütüphanelerindeki çal›ﬂanlar›n
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›na yönelik
yaklaﬂ›mlar› belirlenmiﬂtir (Tablo 1). Belediye kütüphanelerinin
önemli bir bölümü için (%86,9) sosyal medyada yer almak
önemlidir.
Tablo 1. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›na Yaklaﬂ›mlar› (N=23)

Kat›l›yorum

K›smen
Kat›lm›yorum
kat›l›yorum

Say›

Say›

%

%

Say›

%

Sosyal medyada yer
almak kütüphanemiz
aç›s›ndan önemlidir 14

60,8

6

26,1

3

13,1

Sosyal medya
kütüphanemiz
aç›s›ndan
web sitesi kadar
önemlidir

10

43,5

4

17,4

9

39,1

Yap›lan bir etkinli¤i
sosyal medyada yer
almas› bizim için
önemlidir

11

47,8

8

34,8

4

17,4

Sosyal medya
hizmetlerimizin
kalitesini art›r›r

13

56,5

3

13,1

7

30,4

Çal›ﬂanlar›n yaklaﬂ›k yar›s› (%43,5) kütüphanelerinin sosyal
medya hesaplar›n› web sitesi kadar önemli bulmaktad›r.
Ayr›ca kütüphaneler gerçekleﬂtirdikleri etkinliklere sosyal
medya hesaplar›nda yer vermeye özen göstermektedir (%82,6).
Kütüphanelerin yar›s›ndan fazlas› (%56,5) sosyal medyay›
hizmet kalitesini art›ran bir platform olarak görmektedir.
Di¤er taraftan sosyal medyan›n hizmet kalitesini art›rmad›¤›n›
261

ve sosyal medya hesaplar›n›n web sitesi kadar önem
taﬂ›mad›¤›n› düﬂünen çal›ﬂanlar›n oran› da (s›ras›yla %30,4
ve %39,1) dikkat çekicidir. Belediye kütüphanelerinin sosyal
medya kullan›m›na yönelik bulgular Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Tablo 2. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›n› Kullan›mlar› (N=23)

Kat›l›yorum

Kat›lm›yorum

Say›

%

Say›

%

Sosyal medyada kütüphane
hesab›m›zdan paylaﬂ›lan
gönderilerin baﬂka kullan›c›lar
taraf›ndan paylaﬂ›lmas›,
yorumlanmas› veya be¤enilmesi
bizim için önemlidir

12

52,2

11

47,8

Sosyal medya platformlar›n›n
sunmuﬂ oldu¤u istatistikler
(Görüntüleme say›s›, be¤eni
say›s› gibi) bizim için önemlidir

16

69,6

7

30,4

Belediye kütüphanelerinde çal›ﬂanlara kütüphanenin sosyal
medya hesab›ndaki gönderilerin di¤er kullan›c›lar taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›, be¤enilmesi ya da gönderilere yorum yap›lmas›n›
neredeyse eﬂit oranda önemli (%52,2) ve önemsiz (%47,8)
bulmuﬂtur. Di¤er yandan kütüphanelerin önemli bir bölümü
(%69,6) sosyal medya hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar›n etkilili¤ini
ölçümlemektedir. Kütüphanelerin tamam› sosyal medya
platformlar›n› kullanmalar›na karﬂ›n yaln›zca dokuz kütüphane
kendini bu ortamda yeterli görmektedir (%39,1).
Kütüphanelerin sosyal medya paylaﬂ›mlar›nda genellikle (19
kütüphane, %82,6) bir politika/strateji bulunmamaktad›r.
Di¤er yandan yaln›zca dört kütüphane (%17,4) belirli bir
stratejiye ba¤l› olarak paylaﬂ›m yapmaktad›r. Bunlar sosyal
medyada paylaﬂmak için özel tasar›mlar/görseller ve özel
etkinlik foto¤raflar› haz›rlama gibi stratejilerdir.
Sonuç ve Öneriler
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar› günümüzde
her sektörü etkilemektedir. Bu etkide en önemli bileﬂenlerden
biri kullan›c› beklentileridir. Bu beklentileri karﬂ›lamak için
kurumlar›n giriﬂimlerde bulunduklar› bilinmektedir. Kullan›c›
hizmetlerinin ön planda oldu¤u kurumlardan biri olan bilgi
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merkezleri de dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
yap›land›rmakta ve bilgi hizmetlerini yenilikçi giriﬂimlerle
ﬂekillendirmektedir. Konuyla ilgili alan yaz›na göre bilgi
merkezlerinin söz konusu teknolojileri yap›land›rmalar›nda
hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmaktad›r. Bunun yan›
s›ra bu araçlar›n farkl› ﬂekillerde de kullan›labilece¤i
görülmektedir.
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n bilgi
merkezleri aç›s›ndan avantajlar› ve dezavantajlar› da
bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bilgi merkezlerinin söz konusu
platform ve teknolojileri belirli bir plan veya politika
çerçevesinde yap›land›rmas›/kullanmas› gerekti¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Nitekim alan yaz›ndaki çal›ﬂmalarda da bilgi
merkezlerine rehberlik edecek ﬂekilde konuyla ilgili
politikalar›n içeri¤inde yer almas› gereken unsurlara
de¤inilmektedir.
Çal›ﬂmam›z kapsam›nda bir bilgi merkezi türü olarak incelenen
belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullanmaya yönelik giriﬂimlerin oldu¤unu söylemek
mümkündür. Ancak burada belediye kütüphanelerinin dijital
teknoloji ve sosyal medya kullan›m yaklaﬂ›mlar›n›n farkl›l›k
gösterdi¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Analiz edilen belediye kütüphanelerinin sahip olduklar›
koﬂullarda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda
çok az say›daki belediye kütüphanesinde elektronik veri
taban› üyelikleri, çevrim içi katalog tarama olanaklar› veya
e-kitap olanaklar› sunulmaktad›r. Di¤er taraftan baz› belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›yla ilgili olarak güçlü olduklar› bir yanlar›n›n olmad›¤›n›
belirtmeleri bu kütüphaneler aras›ndaki alg› ve yaklaﬂ›m
farkl›l›klar›n› yans›tmaktad›r. Belediye kütüphanelerinin
kendilerini güçlü gördükleri di¤er noktalar ise bilgisayar ve
internet eriﬂim olanaklar› sunma ve koleksiyon özellikleridir.
Belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullan›mlar›nda kendilerini zay›f gördükleri noktalar
ise ço¤unlukla alan yaz›nla örtüﬂmektedir. Bu konuyla ilgili
olarak sosyal medya platformlar›n›n denetimine yönelik
sorunlar öne ç›kmaktad›r. Alan yaz›ndan farkl› olarak teknik
beceri ve yöneticilerin konuyla ilgili yat›r›mlara yönelik
fark›ndal›k eksiklikleri araﬂt›rmam›zdaki belediye kütüphaneleri
için olumsuzluklard›r.
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Belediye kütüphanelerindeki çal›ﬂanlar›n dijital teknoloji ve
sosyal medya platformlar›na yönelik yaklaﬂ›mlar› olumludur.
Çal›ﬂanlar söz konusu araçlar› ve platformlar› kullan›c›lar›
anlamay› sa¤layan araçlar olarak görmektedirler. Çal›ﬂanlar›n
alg›lar›n›n olumlu olmas›na karﬂ›n, sosyal medya platformlar›na
yönelik uygulamalarda iyileﬂtirmelere ihtiyaç duyuldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçevede belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n› bir plan/politika
do¤rultusunda yönetmesi önemlidir.
Sonuç olarak belediye kütüphanelerinde kullan›c› beklentilerini
ve teknolojik geliﬂmeleri takip ederek özellikle yöneticilere
yönelik fark›ndal›k art›r›c› çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ve bu
kütüphanelerin hedef kitlesinin dinamik bir yap›s›ndan
hareketle yenilikçi giriﬂimlerde bulunulmas› gerekti¤i göz
önüne al›nmal›d›r.
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