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Kütüphane Hizmetleri

...Kütüphane, belge-bilgi merkezi, arşiv vb. 
kurumlar kullanıcıları ile iletişim kurmada, 
hizmetlerin pazarlamasında ve sunulmasında 
ikinci nesil internet hizmetlerinden 
yararlanmaktadır (Biçen Aras&Çolaklar, 2013).

http://tr.wikipedia.org/wiki/_nternet


Sosyal Medya Nedir?

• Yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği
kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla
yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının
takip edildiği dijital platformdur
(Tezgüler, 2013).



Sosyal Medya Nedir?
• Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln, 

Foursquare, Tumblr, Flickr, Vimeo, 
Pinterest, Wikipedia, Instagram, 
Soundcloud, vb.

• Sosyal ağlar aynı zamanda kütüphanecilere 
yeni kullanıcı ve işbirliği yapacak meslektaş 
bulmada da yardımcı olurken kütüphane 
tanıtımını ve kütüphane hizmetlerinin 
önemini sosyal topluluklara anlatmaktadır 
(Buono & Kordeliski, 2013, p.30).



Sosyal Medyanın Geleneksel 
Medyadan Farkları

• Erişim - Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak
tanır.

• Erişilebilirlik - Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir;
sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir.

• Kullanılırlık - Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu
sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes
üretimde bulunabilir.

• Yenilik – Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve
tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar
verir). Geleneksel medya da sosyal medya uygulamalarına adapte olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu farklılık
ortadan kalkacaktır

• Kalıcılık - Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra
aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz), oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında
değiştirilebilir.

• Özgürlük - Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki belki en önemli fark özgürlüktür. Geleneksel medya 
hükümetlerin ve reklam verenlerin baskısı altındadır ve özgürce yayın yapamaz. Sosyal medya ise kolay erişilebilir, 
herkes tarafından eşit düzeyde müdahale edilebilir, global bir platform olduğundan çok daha özgürdür 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, 25.03.2017) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya


Kütüphanenizin Neden Sosyal 
Medya Kullanmaya İhtiyacı Var?

• Sosyal medya 21. yüzyılın iletişim anahtarıdır.

• Sosyal ağ kullanıcıları genişletilmiş bir ağdan
başkalarıyla bağlantı kurma ve iletişim halinde
olma becerisinden yararlanır.



Kütüphanenizin Neden Sosyal 
Medya Kullanmaya İhtiyacı Var?

• Sosyal ağ büyümesi, mobil cihaz kullanımındaki artıştan
ve mobil internet kullanım oranlarının artmasından büyük
ölçüde etkilenmiştir.

• Sosyal ağ dünya çapında en popüler çevrimiçi
etkinliklerden biridir ve Facebook, Twitter gibi sosyal
medya şirketleri çevrimiçi etkileşim ve dijital pazarlama
açısından çok etkilidir.



Kütüphanenizin Neden Sosyal 
Medya Kullanmaya İhtiyacı Var?

• Y ve Z Kuşağı öğrencilere hizmet sunuyoruz
• Bu kuşaklar teknolojiyi iyi kullanıyor
• Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, i-pad’ler

ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler, 
özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih
ediyorlar

• Ders sırasında herhangi bir cep telefonu
uygulamasını veya internette sosyal ağ, blog vb. 
takip etmek ve sanal sosyal dünyalarından
kopmamak istiyorlar…



Kütüphanenizin Neden Sosyal 
Medya Kullanmaya İhtiyacı Var?

• Ülkemizde her on hanenin sekizi İnternet erişim imkânına
sahip

• Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş
grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 (TÜİK 
2018) 



Kütüphanenizin Neden Sosyal 
Medya Kullanmaya İhtiyacı Var?

Bu tablo, seçilen ülkelerde 2018 ve 2023'te öngörülen sosyal ağ kullanıcılarının sayısını göstermektedir.
https://www.statista.com/statistics/278341/number-of-social-network-users-in-selected-countries/ (18 Şubat 2019)

https://www.statista.com/statistics/278341/number-of-social-network-users-in-selected-countries/


İçerikler Neler?
• Bilimsel toplantılar
• Akademik ve bilimsel başarı
• Öğrenci çalışmaları ve etkinlikleri
• Açılan yeni bir bölüm
• Yeni hizmetler ve teknolojik gelişmeler
• Kütüphane duyuruları
• Kullanıcıları bilgilendirici notlar



İçerikler Neler?
• Toplumsal ve güncel olaylar
• Sanatsal ve mizahi paylaşımlar
• Fotoğraf ve videolar
• Kullanıcı eğitimleri 
• Memnuniyet anketleri
• Görüş ve öneriler 
• Kültürel etkinlikler
• Kütüphanecilerden haberler (Biçen Aras&Çolak, 

2013)



MEF Üniversitesi
• Eylül 2014
• Araştırma üniversitesi
• İngilizce
• 7 önlisans öğrencisi (Y Kuşağı)
• 3.427 lisans öğrenci (Y-Z Kuşağı)
• 242 yüksek lisans öğrencisi
• 63 idari personel
• 164 öğretim görevlisi
• 149 yarı zamanlı öğretim görevlisi
• 585 mezun
• Flipped Classroom



#MEFteKütüphane

• Eylül 2014
• Akademik ve idari personel
• Öğrenciler
• Dış kullanıcı
• 11.870 basılı kaynağın RDA’ya göre üretilmiş

katalog kayıtları sistemde
• 248.342 Abone + Açık erişim e-kitap
• Sirsi Dynix,  Symphony Otomasyon Programı



#MEFteKütüphane ve Y-Z

• Dermesi elektronik kaynak ağırlıklı
• Üniversite eğitim sistemi Flipped 

Learning’i destekleyen
• Y-Z kuşakları ile etkili iletişim için sosyal

medyayı aktif kullanan
• Kullanıcılarına fiziki alanları ile rahat ve

kullanışlı ortam sunan



#MEFteKütüphane

• Misyon ve vizyonuna uygun olarak;
– Başta MEF Üniversitesi personeline ve

öğrencisine hizmet sunmak
– Kütüphanecilik mesleğine katkı çalışmalar ve

iş birlikleri yapmak



#MEFteKütüphane

• Twitter / 569 
• Facebook / 755
• Instagram / 1164
• Spotify / 117
• Youtube / 25



Bilimsel Toplantılar / 
Çalışmalar / Eğitimler



Bilimsel Toplantılar / 
Çalışmalar / Eğitimler



Yeni Hizmetler / Teknolojik
Gelişmeler / Duyurular



Yeni Hizmetler / Teknolojik
Gelişmeler / Duyurular



Kullanıcıları Bilgilendirici 
Notlar/ Linkler



Kullanıcıları Bilgilendirici 
Notlar/ Linkler



Toplumsal ve Güncel Olaylar



Bizden



Ülke / Kişi Başarıları



Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?

• Üniversite Kütüphaneleri hizmet verdiği 
Y-Z kuşağını dikkate alarak sosyal medya 
hesaplarını etkin bir şekilde kullanmalıdır.

• Kütüphaneler ve bilgi merkezleri sadece 
kendilerini ilgilendiren olayları değil, 
güncel gelişmeleri de dünya ile 
paylaşmaktadır.



Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?

• Üniversite kütüphaneleri sosyal medya 
hesaplarında paylaştıkları konuları, 
olayları veya durumları fotoğraflar, 
videolar ve verdikleri linklerle 
desteklemelidir. Böylece kullanıcıların 
(takipçilerin) dikkati bu paylaşımlar 
aracılığıyla kütüphanelere çekilebilir.



Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?

• Kütüphane kullanımı, bilgi 
kaynaklarının zenginliği, bu 
kaynaklara nasıl ulaşılacağı, kullanıcı 
eğitimi (oryantasyon) hakkındaki 
bilgileri içeren paylaşımlar dikkat 
çekmektedir.



Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?

• Toplumsal ve güncel olaylarla ilgili 
bilgilendirici paylaşımlar, kütüphanelerin 
toplumsal ve sosyal duyarlığını 
yansıtmaktadır.

• İşbirlikçi ve çözüm odaklı olan kütüphaneler, 
kullanıcıların (takipçilerin) görüşlerini, 
eğilimlerini belirlemek için interaktif iletişim
seçenekleri sosyal medya üzerinden
değerlendirilebilir (anket, kahoot vb)



Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?

• Üniversite kütüphanelerinde sosyal medya 
hesaplarının daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için bu hesapları yöneten 
kişilerin halkla ilişkiler, sosyal medya ve 
pazarlama konularında eğitim almaları 
yararlı olacaktır.



• Sosyal medya politikası hazırlanmalıdır.
• Erişilebilir web sayfası [SEO Search Engine 

Optimization (Arama Motoru 
Optimizasyonu)]
• Kurumsal kimliğiniz ile örtüşen ve 

destekleyen kütüphane web sayfanızda 
dizin altında politika anlatılmalıdır.
•Web sayfasında sosyal medya araçları yer 

almalıdır.

Neler 
Yapılmakta/Yapılabilir?



Teşekkür ederim…
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