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Global Ölçekte E-Kitap Kullanımı: Modeller, eğilimler ve fırsatlar 

 

Öz 

Bu çalışma EBook Library(EBL) ve Ebrary den gelen 600.000’in üzerindeki elektronik 

kitabın dünya çapındaki kullanımlarını incelemektedir. Kullanımlarda konunun yanı sıra 

coğrafi bölgeye göre de değişiklikler olduğu görülmektedir. Çalışmada,  kullanım ile 

başlıkların erişilebilirliği arasındaki ilişki, her bir oturumdaki farklı kullanım şekilleri, 

kullanımları en yüksek  %10’luk dilimde yer alan başlıklar ile yoğun ve kapsamlı kullanımlar 

incelenmektedir. Bu örnekler karşılaştırma ve yerel e-kitap çalışmaları için model olarak 

kullanılabilir. 

 

Giriş 

Ebrary ve EBook Library (EBL) için gelecekte birleşme gerçekleştirmeyi planlayan Proquest, 

her iki platformun geçmiş kullanımlarını incelemeye karar verdi.  Kütüphanelerin elektronik 

kitapları nasıl kullandıklarını daha iyi anlamak için Ebrary ve EBL’in dünya çapındaki 

kullanımlarını inceleyecek bir komisyon oluşturdular.  Komisyon raporu UKSG konferansı 

esnasında henüz yayınlanmamıştı ancak bu makale özeti yayınlandığında erişilebiliyor olacak 

ve çok daha fazla detay içerecektir. Geçen yıl ABD’de çeşitli konferanslarda sunulduktan 

sonra UKSG yazarı ve Kari Paulson araştırmanın bugüne kadarki en kapsamlı incelemesini 

hazırladılar. Ebrary platformunda bulunan 640.000 ve EBL’de yer alan yaklaşık 375.000’in 

üzerinde başlık, kullanım alışkanlıklarının geniş ölçekte daha iyi anlaşılmasını sağlayan 

büyük bir veri kümesidir.    

Kullanım hakkında genellemeler yapılabilen bu boyutlardaki bir veri setinde yerel modellerin 

anlamlı ölçüde değişiklik gösterebileceğini kabul etmek önemlidir. Her kurumun koleksiyon 

geliştirme süreci, kullanımı etkileyen kendine özgü bir öğretim programı ve araştırma odağı 

bulunmaktadır. Sanat konusunda güçlü bir üniversite ile mühendislik alanına odaklanmış bir 

üniversitenin kullanım düzeylerinde büyük farklar olduğu görülecektir. Kurumdan erişilebilen 

diğer materyaller de Ebrary ve EBL’den erişilebilen spesifik başlıkların kullanım oranında 

etkili olacaktır. 

Her biri kullanıcının dikkatini çekebilmek için yarışan çok sayıda elektronik kitap 

koleksiyonuna sahip bir kütüphanede, Ebrary ve EBL kullanımlarının sadece Ebrary ya da 

EBL koleksiyonuna sahip kütüphanelere göre genellikle daha düşük seviyelerde olduğu 

görülebilmektedir. Yayıncı platformları üzerinden bilim konusunda büyük bir e-kitap 
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koleksiyonuna sahip kütüphanelerin de Ebrary ve EBL platformlarında bulunan bilim 

başlıklarını daha az kullandıkları görülebilir. Bu yerel farklılıklar önemli olmakla birlikte 

veride görülen genel alışkanlıklar, disiplin farklılıklarını anlamak ve yerel alışkanlıklarda 

beklenen normları karşılaştırmak için yararlı olabilir. 

 

Veri Seti 

Bu çalışma Ebrary’nin 2014 yılı ve EBL’in 2013 yılı başlıklarının kullanımını incelemektedir. 

Her iki veri seti de farklı kullanım türleri için dünyadaki tüm müşterileri ve hesapları 

içermektedir. EBL ve Ebrary henüz verilerini birleştirmedikleri için bu çalışmada iki ayrı veri 

seti olarak incelenmişlerdir. Bazı kullanım sonuçları sadece bir tanesi için mevcutken, diğeri 

için mevcut değildir. Örneğin, EBL kullanımları için bölgesel analize ulaşabiliyorken, 

erişilebilir başlık sayısının bölgesel analizine erişim sağlayamıyoruz. Ebrary’de her iki veri 

tipine de erişim sağlanabildiğinden dolayı bölgesel karşılaştırmalar yaparken Ebrary’e 

odaklanmalıyız. 

Birlikte uygulandığında kullanımı geniş çerçevede incelememize olanak veren çoklu kullanım 

ölçütleri bulunmaktadır. En geniş seviye elektronik kitapla etkileşimin olduğu dönemdir. Bir 

oturumda bir ya da birden fazla kullanım türü ortaya çıkabilir. Bunlar aşağıdaki sayıları içerir: 

 Sayfa görüntüleme sayısı, sayfa kopyalama/yapıştırma ya da sayfayı yazdırma 

 Kullanım zamanı 

 Kitap ya da kitap bölümü indirme 

Kullanım zamanı ve sayfa görüntüleme net kullanım ölçümlerini verirken indirme, yazdırma 

ve kopyalama veri içinde yer almayan bazı kullanımları hesaba katabilir.  Örneğin, tamamı 

indirilmiş bir kitabın tek bir sayfası okunmuş olabilir, tamamı okunmuş olabilir ya da 

kullanıcının bilgisayarında hiç okunmamış bir PDF olarak yer alıyor olabilir. 

Kullanım ölçümlerine ek olarak veri setleri başlıkları görüntüleyebilen ve kullanan kütüphane 

sayısı ölçümlerini de başlık düzeyinde kapsamaktadır. Her başlık için yer numaraları LC sınıf 

ve alt sınıfları düzeyindeki kullanımı incelemek ve ayrıca akademik bölümler düzeyinde 

(Sanat ve Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Tıp [STEM])  

geniş setler oluşturmak için kullanılmıştır. Oluşturulan bu akademik bölümler ve LC sınıf ve 

alt sınıfları için Tablo 1’e bakınız. 

 

 

 

 

 



Sanat ve Beşeri Bilimler   Sosyal Bilimler  

B-BD, BH-BX (Felsefe, Din) BF (Psikoloji) 

C,D,E,F (Tarih)   H (Sosyal Bilimler) 

M (Music)    J (Political Science) 

N (Güzel Sanatlar)   K (Hukuk) 

P (Dil ve Edebiyat)   L (Eğitim) 

TR (Fotoğraf)    U (Askeri Bilimler) 

     V (Bahriye Bilimleri) 

STEM     Diğerleri 

Q (Bilim)    A (Genel Konular) 

R (Tıp)    G (Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon) 

S ( Tarım)    Z (Bibliyografya, Kütüphane Bilimi, Bilgi Kaynakları) 

T-TP, TS-TX (Teknoloji) 

Tablo1: Library of Congress Sınıf ve Alt Sınıfları ile Akademik Bölümler 

 

Ebrary veri setinin içinde, en az bir kütüphanenin görüntüleyebildiği 2014 yılında 642,885 

başlık yer almaktadır. Kuzey Amerika kütüphaneleri başlıkların hemen hemen hepsine 

erişebilmektedir. Bunu 500,000‘in biraz altında başlık görüntüleme sayısı ile Avrupa 

kütüphaneleri takip etmektedir (Bölgelere göre görüntülenebilen başlık sayısını incelemek 

için Bkz. Şekil.1). Ebrary’nin dünya çapında görüntülenen başlıklarının büyük bir kısmı LC 

sınıflamalarının küçük bir kısmını oluşturmaktadır.  Ticareti içeren H (Sosyal Bilimler) alanı 

erişilebilen tüm başlıkların % 18,5’i olarak hesaplanmıştır. EBL için de durum benzerdir 

(Ebrary ve EBL’in LC sınıflamasındaki başlık görünümlerini incelemek için sırasıyla Şekil.2 

ve Şekil.3’e bakınız). Daha geniş bir disiplin düzeyinde Ebrary’de erişilebilen STEM konuları 

%30,2 Sanat ve Beşeri Bilimler %28,9 ve Sosyal Bilimler (Şekil 1’de gösterilen LC 

sınıflamasında daha fazla başlığa sahip alan) 28.6 olarak hesaplanmıştır. EBL için, Sosyal 

Bilimler başlıkları en fazladır (%31,3) bunu STEM başlıkları (%29.5) takip etmekte ve sonra 

Sanat ve Beşeri Bilimler gelmektedir.   



 

Şekil 1: Erişilebilir başlıklar: Ebrary 

 

 

Şekil 2: LC sınıflamasına göre dünya çapında erişilebilir başlıklar: Ebrary 

 

Şekil 3:  LC sınıflamasına göre dünya çapında erişilebilir başlıklar: EBL 



Başlıkların görüntülenebilme düzeyi kütüphanelere göre değişiklik göstermektedir. Ebrary 

için bütün başlıklara ortalama 412 kütüphane tarafından erişilebilmektedir. Sanat ve Beşeri 

Bilimler başlıkları ortalama 555, Sosyal Bilimler 509 ve STEM başlıkları 379 kütüphane 

tarafından erişilmektedir. Ortalama 89 tane kütüphanede görüntülenebilen başlık sayıları EBL 

için genel olarak daha düşüktür. Sosyal Bilimler alanındaki ortalama bir başlığa erişim 

hakkına sahip kütüphane sayısı 101’in altında olmakla birlikte, ortalama bir STEM başlığına 

erişim hakkına sahip 88 tane ve Sanat ve Beşeri Bilimlerdeki bir başlığa erişim hakkına sahip 

77 tane kütüphane için EBook Library’e ait disiplin analizleri farklıdır. Bu değişkenliğin bir 

kısmı dünya çapında yaklaşık 2000 kütüphane tarafından tamamına erişilebilen 125.000 

başlıklı Ebrary “Academic Complete” paketi ile açıklanabilir. Genel görünürlük modelleri ile 

eşleşen Ebrary başlıkları için Academic Complete’de en büyük ağırlık Sanat ve Beşeri 

Bilimler (%38.0) sonra Sosyal Bilimler (% 32.4) ve bunu takip eden STEM (25.7)’dir. 

 

Kullanım Kategorileri 

Kullanımı incelemenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde kullanım 4 

geniş kategoride açıklanmaktadır: 

1. Erişimde kullanım karşılaştırması:  Herhangi bir kütüphanede kullanılan tüm veri 

setinde bulunan görünür başlıklar yüzdesi 

2. Her bir oturum için kullanım modelleri: Oluşan her farklı tipteki oturumda kullanım 

düzeyi 

3. En popüler başlıkların kullanımı: En iyi % 10‘luk dilimdeki başlıklar için kullanım 

düzeyi 

4. Yoğun ve yaygın kullanım: LC sınıflama başlıklarının kullanım sayısının yüzdesel 

karşılaştırması 

Bu dört kategori, genel kullanımı daha iyi anlamamıza yardımcı olan kullanım ölçümlerindeki 

farkları sunmaktadır (bu ve diğer kategoriler komisyon raporunda daha derinlemesine 

incelenmiştir) 

 

Erişilebilirlik için Kullanım Karşılaştırması 

Kullanım ve erişilebilirlik ilişkisinin incelenmesi, kütüphanenin belirli bir konuya yatırım 

yapmasının mantıklı olup olmadığının ve erişilebilen mevcut başlık sayısının konular arasında 

büyük farklılıklar içerip içermediğinin anlaşılmasına yardımcı olur.  

H (Sosyal Bilimler) alanına ait başlık sayısı E (Amerikan Tarihi) alanına ait başlık sayısına 

kıyasla çok daha fazla iken, H (Sosyal Bilimler) alanından çok daha fazla başlık erişilebilir 

durumdadır. Her bir konu alanında kullanılan başlıkların yüzdesine baktığımızda ise, Ebrary 

için bir bölümde E (Amerikan Tarihi) başlıkların % 73.3 kullanım oranı ile dünya çapında % 

64.1 kullanıma sahip H konu başlıklarına göre çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz (Bkz.  

Şekil 4 ve 5). 



 

Şekil 4. LC sınıflamasına göre başlıkların kullanım yüzdeleri: Ebrary 

 

 

Şekil 5: LC sınıflamasına göre başlık kullanımları: Ebrary 

 

Bireysel konuları bir kenara bırakmak gerekirse, 2014 yılında Ebrary platformunda bir 

oturumda tüm başlıkların % 53’ünden biraz daha fazlası erişilebilir durumdaydı. Afrika için 

başlıkların kullanım yüzdesi % 25.4 ile düşüş göstermektedir (Bkz. Şekil 6). 2013 yılında 

EBL kullanım yüzdesi ise yaklaşık olarak % 69’dur. Bu eşitsizlik geniş Academic Complete 

paket aboneliğine bağlanmaktadır.  Muhtemelen Ebrary müşterileri ortalamada daha fazla 

başlığa sahiptir ve bu sebeple daha düşük kullanım yüzdesi göreceklerdir. Her platformun tek 



yıllık dönemdeki kullanımlar olduğu unutulmamalıdır. Çok yıllık kullanımlar büyük olasılıkla 

başlık kullanım yüzdelerini daha yüksek bir oranda gösterir. Şekil 7 ve 8 EBL ve Ebrary 

arasında disiplin çeşitliliğine göre başlık kullanım yüzdesinde farklar olduğunu 

göstermektedir. Buna rağmen her iki platform için de en fazla kullanılan başlıklar Sosyal 

Bilimlerdir. EBL platformu STEM başlıklarının yüksek kullanım oranı ile bu disiplin için 

kütüphaneler arasında yüksek erişilebilirliği eşleştirmektedir.  

 

Şekil 6: Erişilebilir başlıklar / Kullanılan başlıklar: Ebrary 

 

Kullanımı ölçmenin başka bir yolu da belli bir konudaki erişilebilir başlık yüzdesi, kullanılan 

başlık yüzdesi ve kullanım yüzdesini karşılaştırmaktır. Örneğin, Ebrary’de Sosyal Bilimler 

başlıkları, erişilebilir içeriğin  % 30’unu oluştururken bir oturum için başlıklar % 34, oturum 

dışında ise % 40’ olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan STEM disiplinlerindeki erişilebilir 

başlıklar % 30’dur fakat bu başlıklar bir oturumda % 29, oturum dışı ise % 26 

hesaplanmaktadır. Sanat ve Beşeri Bilimler başlıkları erişilebilir içeriğin % 29’unu temsil 

etmektedir. %32 oturumdaki başlık sayısı ve %30 oturum dışı başlık sayısı beklenen 

erişilebilirliğe çok daha yakın. Bu modelde tutulan en doğru ölçümler, Sosyal Bilimler 

başlıklarının beklenenden daha fazla kullanılması ve STEM başlıklarının da hem sayı hem de 

yoğunluk olarak beklenenden daha az kullanılmasıdır. 



 

Şekil 7: Disiplinlere göre başlık kullanım yüzdesi: Ebrary 

 

Şekil 8: Disiplinlere göre başlık kullanım yüzdesi: EBL 

 

Oturum Başına Kullanım Modelleri 

Geniş kullanım ölçümleri birçok yönden değerli olabilir fakat kitapla etkileşim esnasında 

gerçekleşenler çok daha fazla şey ifade edebilmektedir. Bir kullanıcı kitabı hızlıca inceliyor 



olabilir, bir iki sayfasına göz atıyor olabilir ya da yüzlerce sayfayı okumak için saatler 

harcıyor olabilir. Tek bir kullanıcı düzeyinde bu örnekler için ihtiyaç duyulan bilgi kişiye 

özgüdür ancak yüz binlerce başlık için birleştirildiğinde konusal ve bölgesel uygulamalar 

hakkında bilgi vermektedir.  

En temel seviye, her elektronik kitabın bir oturumu vardır ve bir kullanıcı bir oturumu 

başlattığında kitabın bir veya daha fazla sayfasını okuyabilir. Kullanım verileri bir kitabın kaç 

sayfasının görüntülendiğini ve kullanıcının ne kadar zaman harcadığını gösterir. Buna ek 

olarak veri indirme sayısını, yazdırılan sayfa sayısını ve kopyalanan (ve büyük ihtimalle yeni 

bir belgeye yapıştırılan) bölüm sayısını içerir. Bir indirme gerçekleştiğinde ya da bir bölüm 

yazdırıldığında büyük olasılıkla kullanıcı incelemesini çevrimdışı olarak yapacağından başka 

bir kullanım ölçümü mümkün değildir. Kopyalama çok daha karmaşıktır.  Kopyalama yeni bir 

dokümana yapıştırıp okumak için kullanılabilir fakat not almak için ya da tırnak içine de 

yapıştırılıyor da olabilir.  Tüm bu eylemler sadece bir oturum başladıktan sonra oluşur, bu 

sebeple oturumlardaki çeşitli eylemlerin ölçümleri kullanıcıların bir kitapla etkileşimde ne tür 

özellikler sergilendiklerini anlamamıza yardımcı olur.  

Oturumlardaki eylemler açısından bölgesel bazı ilginç farklılıklar vardır. Dünyanın 

gelişmekte olan bölgelerinde – Afrika, Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Güney 

Asya –  Avustralya/ Yeni Zelanda, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere/İrlanda’ya göre bir 

oturumda daha az sayfa görüntülenmekte ve bir kitap içinde daha az zaman geçirilmektedir. 

Bunun tersine gelişen bölgelerde oturum başı indirme oranı daha fazladır.  Güney Asya’nın, 

oturum başı indirme oranı sonraki en yakın bölgenin neredeyse iki katıdır.  İndirmelerin daha 

fazla olduğu bölgelerde internet bağlantısının daha az güvenli olduğu, yayıncı platformunun 

kullanıldığı bölgelerde ise internet bağlantısının daha istikrarlı olduğu görülmektedir. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nden internet erişimi hakkında Out3 verilerine göre 

yazdırmanın en fazla olduğu Orta Doğu ve en az olduğu Latin Amerika ile yazdırma ve 

kopyalama farkı daha az ayırt edilebilir. Kopyalama en sık Orta Doğu ve Latin Amerika’da en 

az ise Güney Asya’da yapılmaktadır. 

Her bir oturumdaki eylemlerin koşullarında bölgesel farklılıklar olduğu gibi disiplinler arası 

farklılıklar da mevcuttur. Bölgelerin çoğunda bir oturumda en fazla STEM başlıkları en az ise 

Sanat ve Beşeri Bilimler başlıkları görüntülenmektedir. İlginçtir ki, aynı durum her bir 

oturumdaki indirmeler için de geçerlidir. Yazdırma ve kopyalama koşullarında çok fazla 

çeşitlilik vardır fakat çok açık bir karşıt eğilim söz konusudur ki o da Sanat ve Beşeri Bilimler 

başlıkları için her bir oturumda harcanan zaman en fazla iken en az zaman STEM başlıkları 

için harcanmaktadır.  STEM kitaplarının kullanıcıları çok fazla sayfaya bakmakta ve sıklıkla 

indirme yapmaktadır fakat bütününde kitap içinde daha az zaman harcamaktadırlar.  Sanat ve 

Beşeri Bilimler kullanıcıları daha az sayfa incelemekte ve daha az indirmektedir. Ancak 

bütününde sürükleyici bir okuma serüvenini akıllara getirerek kitap içinde daha fazla zaman 

harcamaktadırlar.  

Konu düzeyinde bazı ilginç farklılıklar vardır.  LC sınıflamasındaki T (Teknoloji) okuyucuları 

oturum başına, F (Amerikan Tarihi) okuyucuları hariç herkesten daha fazla sayfa 

görüntülemektedir. Diğer LC tarih sınıfları da oturum başı sayfa görüntülemede listede üst 



sıralarda yer almaktadır. Oturum başı indirmelerde Tarih sınıfları en atlarda iken T en üst 

sıradadır. Bununla birlikte okuyucular, diğerlerine göre Tarih konuları için oturum başına çok 

daha fazla zaman harcamaktadır. En az zamanı ise Teknoloji konuları için harcamaktadır.  

Tarih kitabı okuyucuları çok fazla sayfa görüntülemekte, kitap içinde uzun zaman geçirmekte 

ve nadiren indirme işlemi yapmaktadır. Teknoloji kitapları kullanıcıları çok fazla sayfa 

görüntülemekte ve indirmekte ancak kitap içinde çok kısa zaman geçirmektedir.  

 

En Popüler Başlıkların Kullanımı 

Dünya çapında Ebrary için bir oturumda, en üstteki % 10’da bulunan 64.314 başlık 

hesaplanmıştır fakat tüm oturumların % 80.7’si olarak hesaplanmıştır. Tüm bölgelerdeki 

başlıkların en popüler % 10’u oturumların % 70 ve üzeri olarak hesaplanmıştır. Hepsinin 

içinde iki bölgede (Asya Pasifik ve Orta Doğu ) bu başlıklar oturumların % 80 ve daha fazlası 

olarak hesaplanmıştır.  

Dünya çapında, en üstteki başlıkların %10’unda, Sosyal Bilimlerde orantısız yüksek başlık 

sayısı, Sanat ve Beşeri Bilimlerde beklenenden daha yüksek sayı ve STEM disiplinlerinde 

beklenenden daha düşük sayı vardır. İlk % 10’daki başlıkların, %37’si Sosyal Bilimlerdendir 

ve bütün olarak bakıldığında ise veri setinde %29’a karşılık gelmektedir. Sanat ve Beşeri 

Bilimler için bu sayılar sırasıyla % 33 ve %29’dur. STEM disiplinlerinde bu oranlar %26 ve 

% 30 ‘dur. 

İlk % 10’daki başlıkları oluşturan 15.8 milyon oturumda en büyük kısmı Sosyal Bilimler ( 

%42), beklenenden daha düşük olan Sanat ve Beşeri Bilimler (%27) ve STEM disiplinleri 

(%27) oluşturuyor. 

Sanat ve Beşeri Bilimlerde diğer alanlara göre ilk % 10’luk başlıkların dışındaki 

kullanımlarda çok büyük bir yayılma vardır. Sanat ve Beşeri Bilimler başlıkları için tüm 

oturumların % 77.2’si ilk % 10’daki başlıkların kullanımından oluşmaktadır. STEM 

disiplinleri için tüm oturumların % 81.0’i ve Sosyal Bilimleri için %83.1 ilk %10’dan 

oluşmaktadır. Oturumların büyük bir çoğunluğunun başlıkların nispeten daha küçük bir 

bölümünde gerçekleşmesinde dolayı Sanat ve Beşeri Bilimlerde kuyruk diğer disiplinlere göre 

biraz daha uzundur. 

Yoğun ve Geniş Kullanım 

Kütüphanelerde,  temel düzeyde kullanım ölçümü için iki yol vardır. Bir şeyin kullanılıp 

kullanılmadığı ve ne sıklıkta kullanıldığı. Konu düzeyinde bir analiz için kaç tane e-kitabın 

kullanıldığı (geniş kullanım) ve ne sıklıkta kullanıldığını (yoğun kullanım) bilmek önemlidir. 

Bazı konu alanlarında kullanım hem yoğun hem de geniştir (kullanım yüzdesi yüksek kitaplar 

ve sıklıkla kullanılan kitaplar). Diğerlerinde ise kullanım geniş olabilir ancak yoğun 

olmayabilir, (çok fazla kitap kullanılabilir ancak sıklıkla kullanılmaz) kullanımlar yoğun 

olabilir ancak geniş olmayabilir (kullanım miktarı yüksek ancak göreceli olarak yayılmış kitap 

sayısı az) ya da hiçbiri olmayabilir. 



Şekil 9 ve 10 bir matris üzerinde yoğun ve geniş kullanımı karşılaştıran her LC sınıfını 

(Başvuru için Tablo 1’e bkz.) göstermektedir. Yatay eksen kullanım yüzdesini (geniş 

kullanım) gösterirken dikey eksen ortalama kullanım miktarını (yoğun kullanım) 

göstermektedir. Sağ üst kadran hem yoğun hem de geniş kullanıma sahip konuları 

içermektedir. Sağ alt kadranda geniş fakat yoğun olmayan kullanımlar yer almaktadır. Sol üst 

kadran yoğun ancak geniş olmayan kullanımları göstermektedir.  Sol alt kadranda ise ne 

yoğun ne de geniş kullanıma sahip olmayan konular yer almaktadır.  

 

 

 

 



 

Ebrary ve EBL kullanım dereceleri arasında biraz farklılık olsa da konuların haritadaki yoğun 

ve geniş kullanımlarına bakıldığında benzer olduğu görülmektedir. L (Eğitim) ve N (Güzel 

Sanatlar) yoğun ve geniş kullanıma sahip en tutarlı iki konudur. Her iki konudaki kitaplar her 

oturumdaki eylemlerin ölçüm paketinin ortasında olma eğiliminde olması, kütüphane 

kaynaklarının değerin belirlenmesinde çoklu kullanım ölçümlerinin önemini ortaya 

çıkarmaktadır.  

 

Sonuçlar 

Kullanımı ölçmek için çok sayıda yol bulunmakta olup bu çalışma ise bunlardan sadece 

birkaçını araştırmaktadır. UKSG sunumu SlideShare
4 

üzerinden erişilebilmekte olup özet bir 

makaleden daha fazla detay sunan, analizin ek yöntemlerini açıklayan komisyon raporu
5 

yayınlanmıştır. Elektronik kitapların kullanımında konusal ve bölgesel farklılıklar olduğu 

açıktır. Açık olan bir başka şey ise analizde birden fazla biçim kullanımı, kullanımla ilgili çok 

daha fazla ayrıntılı inceleme sağlamaktadır ve tek bir yönteme göre çok daha değerlidir. 

Örneğin bazı ölçümlerde beşeri kitaplar diğerlerine göre daha düşük performans 

göstermektedir.  

Kullanımda coğrafi farklılıklar açısından önemli bir bulgu, gelişmekte olan ülkelerdeki 

kullanıcıların kitapları daha çok indirirken,  gelişmiş ülkelerdeki okuyucuların daha çok 

çevrimiçi olarak okuduklarıdır. Avustralya / Yeni Zelanda, Avrupa, Kuzey Amerika ve 

İngiltere/İrlanda dünyadaki geri kalan diğer ülkelerden daha fazla sayfa görüntülemekte ve 

çevrimiçi olarak kitap içinde daha fazla zaman geçirmektedir. Bu durum internet 



bağlantısındaki sağlamlığa ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların daha sonra okuma 

için indirme ihtiyaçlarına bağlanmaktadır.    

Konu düzeyinde, birkaç ilginç model dikkate değerdir. Genel disiplin analizine baktığımızda 

(Sanat ve Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, STEM) Sosyal Bilimler başlıklarının kullanılacak 

olması daha muhtemel ve beklenenden daha büyük bir oranda kullanıldığı açıktır.  STEM 

başlıkları beklenenden daha az kullanılmıştır. Bu durum en fazla kullanılan % 10 içindeki 

başlıklar içinde geçerlidir. Ancak, Sanat ve Beşeri bilimler başlıkları bir oturumdaki süre 

yönünden iyiyken; STEM başlıkları, her bir oturumdaki sayfa görüntüleme ve indirme 

durumlarında çok iyidir.  

Biraz daha detaylı bakıldığında 4 konu ön plana çıkmaktadır. Tarih başlıklarında bir oturumda 

çok sayfa görüntülenmesi, çok az indirme yapılması ve bir kitap içinde çok fazla zaman 

harcaması, bu kitapların okuyucularının adeta kitabın içine daldığını düşündürmektedir. 

Teknoloji başlıkları için de fazlaca sayfa görüntülenmektedir fakat indirme sayısı çok daha 

fazladır. Bu kitapların okuyucularının kitap içinde çok az zaman harcamaları, çok sayıda 

sayfaya göz gezdirdiklerini ve ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlıca aldıklarını düşündürmektedir. 

Eğitim, yoğun ve geniş kullanım ölçümündeki en güçlü konudur. Diğer 3 ölçümde ise orta 

sırada yer almaktadır. Eğitim kitapları okuyucuları; herhangi bir oturumda çok fazla zaman 

harcamamakta ya da çok fazla sayfa görüntülememektedir ancak çok sayıda kitap incelemekte 

ve birçok oturum yürütmektedir. Son olarak güzel sanatlar kitaplarında bir oturumda 

görüntülenen sayfa sayısı fazladır fakat okuyucular bunu yaparken göreceli olarak daha az 

zaman harcamaktadır. Teknolojide olduğu gibi,  kullanıcılar çok fazla sayfaya göz atmakta, 

belki resimleri incelemektedir fakat bunu yaparken çok fazla zaman harcamamaktadırlar. 

Eğitim gibi güzel sanatlar da geniş ve yoğun kullanılan bir alandır. Bu dört konunun 

fotoğrafları, tek bir kullanım ölçümünün bize tüm hikayeyi anlatamayacağını göstermektedir. 

Analizdeki çoklu yöntem bu konuların tamamının önemli olduğunu göstermektedir. Tek bir 

metrik kullanılmış olsaydı, bu değer kaybolabilirdi. 

Küresel ölçekteki kullanım modelleri, dünyadaki konusal ve bölgesel genel modelleri ve 

eğilimleri algılamamızı sağlar. Tarih kitabı okuyucularının sürükleyici bir şekilde okuma 

yaptıklarını bilmek önemli iken, bu bilginin yerel uygulamada nasıl kullanılacağını bilmek 

çok daha önemlidir. Bu çalışmanın kütüphanecilere, e-kitap koleksiyonu geliştirirken ve bunu 

kullanıcılarına sunarken yardımcı olması ümit edilmektedir.  
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