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 Öz 

Günümüz bilgi toplumunda zamana ayak uydurmak, her geçen gün artan rekabette ayakta kalabilmek ve 

zamanın gereklerine uygun müşteri/kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek  için yenilikçilik  ve yenilikçi hizmetler 

her işletme açısından önem arz eden bir unsurdur. Farklı kurumlar ve işletmeler kadar bilgi merkezleri de var 

olan hizmetlerini yenilikçi hizmet anlayışı doğrultusunda sunmalıdır. Bu anlayış günümüzde kütüphanenin 

geleneksel rolüne, amacına ve hizmetlerine meydan okumalıdır. Kütüphaneler hizmet verdikleri kullanıcılarla 

birlikte varlığını sürdüren ve değer kazanan kurumlardır. Bu sebeple değişen kullanıcı profilinin beklentisini 

karşılamak adına sadece yeni olmak değil aynı zamanda kullanıcıda değer yaratabilen bir yaklaşım sergilemek 

önemli hale gelmiştir. Özellikle kullanıcılarının büyük bir kısmı “dijital yerli” olan üniversite kütüphanelerinin 

bu beklentileri karşılaması bu tür kütüphanelerin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Çalışmada, TED 

Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’ndeki yenilikçi hizmetler ve bu hizmetlerin kullanıcılara etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yenilikçi hizmetlerin kullanım ve memnuniyet düzeyini ortaya 

çıkarmak ve kullanıcıların yenilikçi hizmetlerden beklentileri gibi durumları ölçmek için kullanıcılara anket 

uygulanmıştır. TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin yenilikçi hizmetlerinin değerlendirilmesinden yola 

çıkılarak bilgi merkezlerinde kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek adına yenilikçi hizmetlere verilmesi 

gereken önem vurgulanmıştır.  
 

Anahtar Sözcükler: Yenilikçi hizmet, yenilikçilik, üniversite kütüphaneleri, TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak 

Kütüphanesi, kullanıcı memnuniyeti. 

Giriş  

Üniversite kütüphaneleri özellikle üniversite öğrencilerine, akademik ve idari personele yönelik hizmet veren 

kütüphanelerdir.  Üniversitelerin amaçlarını ve faaliyetlerini yerine getirmelerinde üniversite kütüphaneleri 

büyük bir rol üstlenmektedir.  

 

Üniversite kütüphanelerinin sunduğu hizmetlerin kullanıcıların gereksinim ve beklentilerine karşılık vermesi, 

onlarda bir tatmin duygusu yaratması kütüphanenin performansında önemli bir faktördür. Bütün kütüphaneler ve 

enformasyon merkezlerinde olduğu gibi üniversite kütüphanelerinde de hizmet organizasyonunun başarısı 

kütüphanenin ürün ve hizmetlerini kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine uyarlamasına dayanmaktadır 

(Karakaş, 1999). Kütüphane hizmetlerinin kullanıcı beklentilerine uyarlanması ise ancak yenilikçi bir yaklaşım 

ve yenilikçi bir bakış açısı ile mümkün olacaktır. Yenilikçilik ve yaratıcılık yaşamın sürekli ilerlemesini ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak kütüphane hizmetlerinin yenilenmesini sağlayacaktır. Kütüphaneciler zaman 

içinde değişen kullanıcı beklentilerini anlayarak ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlayarak mümkün olan en 

iyi bilgi hizmetlerini sunup yenilikçi kütüphanecilik imajını da geliştirecektir (Jange, 2015).  

 

Üniversite kütüphanelerinde verilen yenilikçi hizmetler kadar bu hizmetlerin sürekliliği, kalitesi ve kullanıcıların 

memnuniyeti de oldukça önem arz etmektedir. Kullanıcılar tarafından desteklenen yenilikçi hizmetler 

kütüphanelere her geçen gün daha fazla değer kazandıracaktır. Kütüphanelerin imajı da kullanıcı beklentileri ve 

istekleri doğrultusunda oluşturulan yenilikçi hizmetler ile pozitif bir durumda olacaktır. 
 
Kütüphane olarak amacımız geleceğe yatırım yaparak güçlü yarınların yetişmesine destek sağlamak ise çağın 

gerisinde kalmadan ortak değerlerden ve inançlardan kopmadan mevcut hizmetleri revize etmeli, yeni ve 

yenilikçi hizmetler üretmemiz gerekmektedir. Bunun yanında kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak 

ve yaşatmak birincil hedeflerimiz arasında olmalıdır. 

Yenilikçilik 

Yenilikçilik, genel anlamda yeni ürün, hizmet ve süreç olarak tanımlanan bir kavramdır. Otorite kaynakların 

başında gelen Oslo Kılavuzunda (OECD, 2005 s. 50) yenilik, "işletme içi uygulamalarda, işyeri
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organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya 

süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi" olarak 

tanımlanmaktadır. 

İnovasyon ya da Türkçe karşılığı olarak sayılan yenilikçilik/yenilenme/yenileşim bir fikrin pazarlanabilir bir 

ürüne ya da hizmete dönüştürülmesi olarak anlaşılmaktadır (Alaca, 2015). Yenilikçilik kavramı bilgi merkezleri 

açısından özellikle belli bir aşamadan oluşan süreç olarak değerlendirilmektedir (Alaca ve Yılmaz, 2017).  

 

Yenilikçilik doğal olarak süregelen kullanıcı beklentilerini de etkilemiştir. Artık kullanıcılar yenilikçiliğe

uyum sağlayan yenilikçi hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum her kurum gibi kütüphanelere, bilgi 

merkezlerine de yansımıştır. 

Yenilikçi Hizmetler 

Yenilikçi hizmetler, tüm görevler ve ötesinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve bunları gerçekleştirmek adına 

gereken koşulların sağlanması adına geleneksel hizmetler ve olanaklar yanında, yaratıcı ve yenilikçi hizmetleri 

tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaktır (Yalvaç, 2004). 

 

Kütüphaneler, kullanıcılar ve bilgi arasındaki etkileşimi merak uyandırıcı, zevk ve ilham veren bilgi deneyimleri 

yaşatacak şekilde hizmet alanları geliştirmelidir. Akademik kütüphaneler güncel eğilimlere cevap vermenin yanı 

sıra, gelecekteki ihtiyaçları öngörmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yenilikçi girişimler geliştirerek kendi 

sınırları içinde kalmamalıdır. 

 

Dönüşüm içinde olması gereken kütüphaneler, yenilikçi ve farklılaşan hizmetlerinde değişikliğe gitmelidir. 

Kütüphaneler her yerde konseptinde zaman ve mekandan bağımsız içeriğe erişim sağlamalıdır, yerel içerik 

oluşturmalı, maker hareketi (Makerspace), (DIY - Do It Yourself) yaratıcı hobi alanları oluşturmalıdır. Bu 

alanlarda herhangi bir ürün yaratabilir, nasıl üretileceği öğrenilebilir. Yapılacak yenilikçi hizmetler kapsamında 

kamuyu birleştirme, sektörleri destekleme, üçüncü mekan, alet ödünç verme, öğrenme merkezi, bulut bilişim 

desteği, gelecekte yenileşim gibi hizmetler örnek alınabilir (Akbayrak, 2017). 

 

Alaca ve Yılmaz’ın (2017) çalışmasında konu özellikle yenilikçilik ve kullanıcı memnuniyeti ilişkisi kapsamında 

ele alınmıştır. Türkiye’de ön plana çıkmış olan Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi kullanıcı 

grubunun geliştirilen ve yenilikçi olarak nitelendirilebilecek hizmetler kapsamındaki memnuniyet düzeylerini ve 

kullanıcı - yenilikçi hizmet etkileşimini ölçmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, kütüphane kullanıcılarının kütüphaneyi hangi amaç ve sıklıklarda kullandıkları, yenilikçi 

hizmetlerin kullanıcıların kütüphaneyi kullanma durumlarını nasıl etkilediği, kütüphane yönetiminin yenilikçi 

hizmet konusunda başarılı bulunup bulunmadığı ve kullanıcıların kütüphaneyi personel, derme, teknolojik, 

fiziksel olanakları ve gerçekleştirilen hizmetler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda 

kullanıcıların verilen hizmetlerden memnun oldukları, kütüphaneyi sıklıkla kullandıkları görülse  de 

kütüphanenin çalışma saatleri konusunda daha az memnun oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada eksik 

yanlara yönelik önerilerden başlıcaları şöyledir: Kütüphanenin engelli kullanıcılara yönelik uygulamalarını 

geliştirmesi gerektiği, kullanıcılardan sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar aracılığıyla fikir alınması gerektiği, 

derme güncelliği ve derme geliştirme bağlamında kullanıcı taleplerine önem verilmesi gerektiğidir.  

 

Önal (2015), yenilikçilik konusunda daha çok yenilik yönetimi kavramı üzerinde durmuştur. Küresel rekabette 

başarılı olmak isteyen kurumların ve kuruluşların yenilik yapmak zorunda olduğunu ve kütüphanelerde yenilik 

yönetiminin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yenilikçilik açısından çeşitli hizmetler 

sunan kütüphanelerin ve hizmetlerin değerlendirmesini yapmıştır. Küresel gelişmeler, ulusal kararlar ve 

belgelerle Türkiye’nin yenilik yönetimine nasıl baktığını göstermiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki 

uygulama örnekleri verilmiştir. Yeniliklere yol açması beklenen ulusal belgeler, projeler ve kurumlar 

incelenmiştir. Kalkınma Planları, E-Dönüşüm Türkiye Projesi, TÜİK, Bilgi Toplumu İstatistikleri ve Yenilik, 

Bilgi Toplumu Stratejisi incelenen ulusal belge, proje ve kurumlardan birkaçıdır. 

 

Odabaş (2016), çalışmasında üniversite kütüphanelerinde yaşanan değişimi ve gelecekteki değişiklikleri tespit 

edebilmek için kütüphanelerde tarihten günümüze yaşanan değişimi irdelemiştir. Gelecekteki değişen yenilikçi 

hizmetleri anlamak adına bilişim teknolojilerinin günümüz kütüphaneciliğinde ve kullanıcı davranışlarında ne 

gibi değişiklikler yarattığını incelemiştir. Türkiye’de günümüz koşulları içinde akademik kütüphanelerin SWOT 

analizini yaparak bulduğu güçlü yönler şöyledir: Üniversite kütüphanelerinin kendilerine özel bir binaya sahip 

olmaları ve ayrıca ANKOS ve ÜNAK çatısı altında bir araya geliyor olmaları kütüphanelere kayda değer bir güç 

katmaktadır. Zayıf yönlerden bazıları: Akademi kütüphaneleri üniversite yönetimi içinde daha çok idari birim 



 

olarak algılandığı için kütüphane tarafından sürdürülmesi gereken akademik hedefleri zayıflatmış ve kütüphane 

yönetiminin üniversite dışında gerekli yerlerle kurulması gereken hızlı ve yoğun iletişimi olumsuz 

etkilemektedir. Fırsatlar: Dijital olanaklar sayesinde üniversite paydaşlarının gereksinimlerini karşılayacak çok 

seçenek bulunmaktadır. Bilgi okuryazarlığı eğitimi hazırlama, herkesin bilgi kaynaklarına ücretsiz ve eşit 

erişebileceği olanaklar oluşturma veya kütüphane içinde aktiviteleri hayata geçirme fırsat kapılarını 

aralayacaktır. Tehditler: Değişen kullanıcı gereksinimleri alternatif yollarla karşılanmazsa ve kütüphaneler 

değişimi yakalayamazlarsa kurumunun mali açıdan negatif etkilenecektir. Bu durumda yenilikçi kütüphane 

hizmetleri ve değişimleri takip etmek kaçınılmaz zorunluluk olmuştur. Tehdit ve fırsatlardan yola çıkarak 

gelişmeleri avantaja çevirici yenilikler gerektiğini belirtmiştir. 

 

Altay, Todorova ve Dursun (2013), halk kütüphanelerinin değişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine 

değindikleri çalışmalarında “yenilikçilik” kavramı üzerinde durarak, halk kütüphanelerinin yenilikçi olmalarında 

başta kütüphaneciler olmak üzere kütüphane çalışanları ve yöneticilerin etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Halk 

kütüphanelerinde çocuk ve gençlere yönelik yaratıcı bilgi hizmetlerinin okuma ve kütüphane kullanma 

alışkanlıklarına olan etkilerine değinmişlerdir. Ayrıca çalışmada Türkiye’deki Halk kütüphanelerinin çocuklara 

ve gençlere yönelik olan yenilikçi hizmetlerinden örnekler verilmiştir. Bu örneklerden yola çıkarak gerçekleşen 

yenilikçi hizmetlerin umut verici olduğu fakat bu örneklerin yeterli olmadığı, yenilikçi çalışmalar konusunda 

kütüphaneler arasında iş birliğinin ve yenilikçi faaliyetler konusunda ulusal boyutta herhangi bir iş birliğinin 

olmadığı, genellikle kütüphane çalışanları ve yöneticilerinin gayretleri ile gerçekleştiği gibi durum 

değerlendirmeleri yapılmıştır. 

 

Brundy (2015), çalışmasında akademik kütüphaneleri ve yenilikçilik üzerine bir literatür değerlendirmesi 

yapmıştır. Çalışma kapsamında Goulding ve Walton (2014) çalışmalarında kurumlar arası dağıtılan liderlik 

rolünün inovasyona yönelik işbirliğini artırdığını belirtmiştir. Jantz (2013) liderliğin, örgütsel yapının ve amaca 

uygunluğun, akademik kütüphane inovasyonunun sofistike bir ölçüsü üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Literatürdeki kapsamlı incelemelerine dayanarak inovasyonu etkileyebileceğine inandığı dört ana yapıyı içeren 

bir model sunmuştur. Kıdemli takım entegrasyonu, yapısal farklılaşma, dış çevre ve iki yönlü bir yönelimden  

oluşmaktadır. Vaughan (2013) akademik kütüphanelerde teknoloji yeniliğini incelemiştir. Araştırma sonuçları, 

Araştırma Kütüphaneleri Birliği'ne üye olan 24 kütüphane direktörüne yapılan ankete dayanmaktadır. Bu 

çalışmada yöneticilerin bir inovasyonun ne olduğuna dair algılarını, hangi kütüphane teknolojisi gelişmelerinin 

yenilikler olarak nitelendirildiğini, bir inovasyonu uygulamaya karar verirken önemli hususları ve yöneticilerin 

kendi kütüphanelerindeki yenilikleri nasıl desteklediklerini ölçmüştür. Yöneltilen sorular sonucunda en yenilikçi 

öğelerin sıralaması şöyledir: Web ölçeği keşif sistemleri, makerspaces, bulut bilişim ve kullanıcı odaklı 

sağlamalar. Brundy’nin yapmış olduğu çalışmada yapılan literatür taraması sonucunda akademik kütüphanelerde 

inovasyon ve işbirliğinin gelişmesi için liderlik rolünün önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Literatüre bakıldığında ağırlıklı olarak halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet yaklaşımıyla ilgili çalışmalar 

yapılmıştır. Üniversite kütüphaneleri için bu yoğunluk söz konusu değildir. Genel olarak yapılan çalışmalarda 

yenilikçi hizmetlerin benimsenmesi bir zorunluluktur ve güçlü bir rekabet ortamında kurumların dengelerini 

inovasyon belirlemektedir. Buna bağlı olarak değişen kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarının, çevre şartları ile uyum 

içinde olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar kütüphanelerin, bilgi merkezlerinin değişen ve gelişen dünyaya 

ayak uydurmasının, yeniliklerin mevcut ve yeni oluşacak hizmetlerine adaptasyonunun gerekliliğinin önemini 

ortaya çıkarmıştır. 

 

Tablo 1’de literatür taraması sonucunda son 5 yılda çalışmalarda ele alınan yenilikçi hizmetlere yer verilmiştir. 

Bazı hizmetlerin birden çok kaynakta benzer şekilde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu tür hizmetler genel bir başlık 

altında özetlenerek belirtilmiştir. Benzer hizmetlerin yer aldığı kaynaklar farklı iki sütunda belirtilmiştir. Tablo 

1’deki hizmetler incelendiğinde kütüphane hizmetlerinin değişen teknoloji ile birlikte sağlanan kullanıcılara 

yönelik etkinlikler yapılırken ilerleyen yıllarda bu hizmetlerle birlikte kullanıcılara çözüm sağlamaya (materyal 

ödünç verme, bulut bilişim desteği, internete dayalı hizmetler, makerspace) ve kütüphane hakkında farkındalık 

yaratmaya (kurumsal logo, reklam – tanıtım ürünü, üçüncü mekan olgusu) yönelik hizmetler geliştirilmiştir.  

 

Tablo 1. Literatür incelemesi sonucunda elde edilen yenilikçi hizmetler (son 5 yıl) 

Yenilikçi Hizmetler Kaynak Kaynak (diğer) 

Kablosuz, kulaklık ile bina içinde üyelerin müzik dinleyebilecekleri 

ortamlar oluşturmak 
Alaca, 2015 

 



 

Ödünç alınan materyalleri kütüphanenin kapalı olduğu günlerde ve 

mümkün olan her yerde iade etme imkânı 
Önal, 2015 Alaca, 2017 

SMS yoluyla kitap iade tarihini kullanıcıya bildirmek Alaca, 2017 
 

Engelli ve eve bağlı bireylere yönelik hizmetler (üniversiteye hazırlığa 

yardımcı olacak hizmetler, evlerine kitap hizmeti sunmak gibi) 
Alaca, 2015 Alaca, 2017 

Döner metal kitap rafları, şeffaf dergi rafları, broşürlükler, renkli ve 

rahat oturma gruplarıyla birlikte kütüphanede çekici, cazip ve rahat iç 

mekân tasarımı oluşturmak 

Önal, 2015 Alaca, 2017 

Okumaya davet eden, tanıtım ve reklam amaçlı “Karton Mankenler” ile 

kullanıcıların ilgilerinin çekilmesi 
Alaca, 2017 

 

Kullanıcılarla “raf düzenleme”, “kitap bulma”, bilgiye erişim” vb. 

oyunlar oynamak 
Alaca, 2015 

 

Kütüphaneye özgü bir logo geliştirip kullanmak Alaca, 2017 
 

Her yıl, bir önceki yıldan farklı olmak kaydıyla tanıtım ürünlerinin 

hediye edilmesi 
Alaca, 2017 

 

Yerel içerik oluşturmak Akbayrak, 2017 
 

Maker hareketi (Makerspace) Akbayrak, 2017 
 

(DIY - Do It Yourself) yaratıcı hobi alanı Akbayrak, 2017  

Üçüncü mekan Akbayrak, 2017  

Bulut bilişim desteği Akbayrak, 2017  

Halka yönelik bilgi okuryazarlığı Önal, 2015  

Sağlık kuruluşlarını davet ederek tıbbi danışma hizmetleri verme  Önal, 2015  

Kesintisiz 24 saat verilen hizmetler Önal, 2015  

Akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar gibi aletleri ödünç vermek Önal, 2015 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016; 

Akbayrak, 2017 

Sosyal medya kullanımı (Facebook, Twitter, YouTube) için gerekenleri 

yapmak 
Önal, 2015 

 

Web sitesi (ülkenin resmi dilinde ve İngilizce) oluşturmak ve 

günümüzde etkin bir şekilde kullanılıyor olması 
Önal, 2015 Alaca, 2015 

Kullanıcıların proje ve sunum hazırlamalarına, oyun oynamalarına 

ortam sağlamak 
Önal, 2015 

 

E-kaynaklar (e-gazeteler, e-kitaplar, dijital görüntüler, sesli kitaplar, 

müzik, e-dergiler, videolar, gazeteler, bibliyografik veri tabanları ve 

diğer e- kaynaklar) desteğiyle zenginleştirilen koleksiyon  

Önal, 2015 
 

Geniş kapsamlı ücretsiz hizmetler Önal, 2015 
 

Hayallerdeki kütüphane hizmetlerini ortaya çıkarmak Önal, 2015 
 

Yabancı dil öğretim programları düzenlemek Önal, 2015 
 

Mobil cihazlar için uygulamalar Önal, 2015 
 

Kütüphanede yiyecek ve içecek ortamları veya kitap kafe köşesi Önal, 2015 Elves, 2015 

Kütüphane içinde ve dışındaki her ortamın akılcı kullanımı Önal, 2015 
 

Yeşil kütüphane uygulamaları Önal, 2015 
 

Rehberli turlar, sergiler, kitap satış merkezleri, hediye satış ortamları 

gibi etkinlikleri kapsayan pazarlama programları 
Önal, 2015 

 



 

Kullanıcılara yönelik etkinlikler düzenlenmesi; model uçak yapımı 

kursu, bilgisayar ve dokuma kursu, huzur evi ziyareti, tiyatro 

gösterimleri, yazar okuyucu buluşmaları, sergi, oryantasyon 

programları, film ve belgesel gösterimleri, çeşitli(hızlı okuma, yenilikçi 

drama, satranç, halk oyunları vb.) kurslar, “geleneksel karagöz ve 

hacivat” gösterimleri, masal saati, öykü kulübesi, geleneksel şarkı 

programları ve dans gösterileri, eğlendirici ve dinlendirici faaliyetler 

Altay, Todorova 

ve Dursun, 2013 

Alaca, 2015; 

Önal, 2015 

Kütüphane bülteni yayınlanması 
Altay, Todorova 

ve Dursun, 2013 
Alaca, 2015 

Yazın en çok okuyan kullanıcılara bisiklet hediye edilmesi, Türkiye 

genelinde geçerli “Müze Kart” verilmesi 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Sanal kütüphane turu hizmeti 
Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Ücretsiz olarak işsizlere iş bulma hizmeti 
Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

“Gençlerden gençlere” hizmeti sunarak genç kullanıcıların buluşarak 

bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Kullanıcı fikirlerine ulaşmak ve bu kapsamda yeni ve farklı düşünceleri 

ortaya çıkarmak adına “düşünce dükkânları” uygulamasını yapmak 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Haftanın belirli bir günü ve saatinde her kesimden bireylerin bir araya 

gelebildiği, fikir alışverişinde bulunulan çay partisi hizmeti 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Araştırma yöntemleri, veritabanı kullanımı, online katalog taraması 

gibi kütüphane eğitimleri 

Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Yaş gruplarına göre kitap sepetleri hazırlama 
Alaca ve 

Yılmaz, 2016  

Ders Moodle hizmetinin yaratılıp modül geliştirilmesi Elves, 2015 
 

Kütüphane verilerinin hocalarla paylaşılıp ortak fikir tartışması ve 

geliştirilmesi 
Elves, 2015 

 

Kütüphane ve derslerle ilgili quizlerle içerik geliştirilmesinin 

sağlanması ve sınavlara hazırlama hizmeti 
Elves, 2015 

 

Sağlanan teknolojik cihazlarla sunumların bir websitesi aracılığıyla 

derlenmesi ve üzerinden geri dönüşlerin sağlanarak geliştirme 

sağlanması 

Elves, 2015 
 

Kütüphaneciler belirli bir saat boyunca kütüphane girişinde 

görevlendirilerek kullanıcılara belirli konulardaki kaynak ve filmlerin 

tanıtımını yapmaktadır. Kullanıcıda görsel farkındalık yaratılması 

adına kütüphaneciler kütüphaneye özgü tasarlanan üniformalarla 

hizmet sunmaktadır 

Johannsen, 2014 
 

Her cumartesi günü okul öncesi öğrencilere yönelik “çocuk şenliği” 

etkinliği yapılması 

Altay, Todorova 

ve Dursun, 2013  

Gençlere yönelik, bağlama, gitar, tiyatro, diksiyon vb. kurslar ve 

çalışma atölyeleri açılması 

Altay, Todorova 

ve Dursun, 2013  

Kullanıcılara yönelik ulusal düzeyde karikatür yarışması 
Altay, Todorova 

ve Dursun, 2013  

Self check sistemi, depolama ve güvenlik sistemleri Jange, 2015 
 

Bulut bilişim teknolojisini kullanan entegre kütüphane yönetim sistemi Jange, 2015 
 

Kütüphane keşif sistemi Jange, 2015 
 



 

Araştırma verisi yönetimi Jange, 2015 
 

Sanal ve uzaktan erişim hizmeti Jange, 2015 
 

Ders yönetim sistemi kullanımı 

Jeffryes, 

Peterson, 

Crowe, Fine ve 

Carrillo, 2011 

 

 

 

 

 

Amaç ve  Kapsam 

Çalışmada, TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin yenilikçi hizmetlerinin kullanıcılar üzerindeki etkileri 

incelenerek üniversite kütüphanelerinde yenilikçi hizmetlerin önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu amaca 

bağlı olarak çalışma, kütüphane kullanıcılarının yenilikçi hizmetlerden haberdar olup olmadıkları, yenilikçi 

hizmetlerin kullanımı, hizmetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı ve kullanıcıların memnuniyet düzeyleri gibi farklı 

boyutlarıyla ele alınmaktadır.  

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yenilikçi hizmetlerin kullanıcılar tarafından 

kullanımını ve memnuniyet düzeylerini, kullanıcıların yenilikçi hizmetlerden beklentileri gibi durumları ölçmek 

için hazırlanmış olan anket, kütüphane kullanıcılarına e-posta aracılığıyla iletilmiştir ve kütüphaneye gelen 

kullanıcılarla birebir iletişim kurularak toplamda 100 kişiye uygulanmıştır. Anket katılımcılarının %47’si anket 

formunu elektronik formatta yanıtlarken %53’ü basılı formatta yanıtlamıştır. Katılımcıların %53’ü ise 

kütüphanede birebir iletişim kurulan kullanıcılardan oluşmaktadır. Anket katılımcılarının %71’i kadın, %29’u 

erkektir. 

TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi 

TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi, 16 bin basılı kitap, 234 bin elektronik kitap, 48 elektronik veritabanı 

aboneliği ile geniş bir koleksiyona sahiptir. 5 kütüphaneciden oluşan bir kadro, 300 öğrenci çalışma masası ve 40 

kullanıcı bilgisayarı ile 2 kütüphane olarak 1525 metrekarelik alanda kullanıcılara hizmet ve rmektedir. 

Kullanıcılar kütüphaneyi çalışma saatleri içerisinde kullanabileceği gibi, çalışma saatleri dışında da 24 saat açık 

alanı kullanabilmektedirler. Kütüphane personeli kullanıcılara her türlü danışma hizmetine ek olarak talebe göre 

oryantasyon hizmeti de vermektedir. 

TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin sunmuş olduğu bazı hizmetler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de 

sunulan hizmetlerden bazıları yenilikçi hizmet olarak değerlendirilmediği için (örneğin, engelsiz TEDUlib 

hizmeti, kütüphane staj bloğu, kütüphane web sayfasının canlı tutulması, kullanıcı ödülleri gibi) anketimizde yer 

alan hizmetler arasına alınmamıştır. Anket kapsamında yer alan yenilikçi hizmetler, kütüphanenin sunduğu diğer 

hizmetlerden daha ön planda olduğu ve yenilikçi olarak değerlendirildiği için diğer hizmetlerden ayrılmıştır. 

 

Tablo 2. TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi Hizmetleri 

Sunulan Hizmetler Açıklama 

Ödünç verme hizmeti Laptop, kulaklık, hesap makinesi ödünç verilmektedir. 

Ders kitaplarının elektronik 

olarak sunulması 

Sadece elektronik kaynakları içeren  ipadler ile ders kitaplarına erişim 

sağlanmaktadır. 

Engelsiz TEDUlib hizmeti  

Görme engelli kullanıcılar için Jaws yüklü ödünç verilebilir dizüstü 

bilgisayarlar bulunmaktadır. Kısmi görme sorunu yaşayan kullanıcılar için 

de büyüteç ödünç verilir. Kitap istek formu aracılığıyla kütüphane 

koleksiyonunda yer alan ders kitaplarının,  telif hakları çerçevesinde 

taranması ve kullanıma sunulması mümkündür. 

Kütüphane staj bloğu  

Blog sayesinde, stajyer adaylarının TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak 

Kütüphanesi’nde staj hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenirken, 

kurumsal bellek oluşturma çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır. 

1 sayfa 1 mola 
Çarşamba günleri kullanıcılara herhangi bir kitabın içinden bir bölümün 

mail olarak gönderilmesi hizmetidir. 

1 parça 1 konu  
Ayda iki defa kullanıcılara herhangi bir dergi içinden bir bölümün mail 

olarak gönderilmesi hizmetidir. 



 

1 yorum 1 cümle kartları 
Romanların arasına konulan, kullanıcının okuduğu kitapla ilgili bir 

fikrini/yorumunu yazdığı ve bir sonraki okuyucuya kalan kartlardır. 

Facebook paylaşımları  Tarihte bugün postları, kütüphane bültenini kapsamaktadır. 

“Siz bunları çok sevdiniz”  ve 

“Taze geldi” rafları 
En çok okunan kitapların ve yeni gelen kitapların sergilendiği raflardır. 

Kullanıcı ödülleri Yılın en çok okuyan 3 akademik, 3 idari, 3 öğrencisine verilen ödüllerdir. 

Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde sunulan yenilikçi hizmetler, yenilikçilik 

sürecini etkileyen faktörler, yenilikçiliğin kurum bağlamında nasıl ortaya çıktığı ve geliştirilen hizmetlerin 

kullanıcıların kütüphaneyi kullanma durumlarını nasıl etkilediği gibi konular ele alınmaktadır. 

Yenilikçi hizmetlerin ortaya çıkmasında kullanıcılardan gelen talepler ve kullanım oranları dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca hizmetlere yönelik alınan olumlu geri bildirimler, diğer yenilikçi hizmetlerin de ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Örneğin laptop ödünç verme hizmetine gelen ek talepler doğrultusunda hesap makinesi, kulaklık 

gibi materyaller de hizmet kapsamına alınmıştır. Yine farklı bir örnekle “tarihte bugün” ile başlanan bir hizmet, 

kullanıcılardan olumlu dönüşler aldığı için “1 sayfa 1 mola” adlı yeni bir hizmetin oluşmasını sağlamıştır. Bunun 

yanı sıra “1 sayfa-1 mola” hizmetinden alınan olumlu geri bildirimler de yeni bir fikir olan “1 parça-1 konu” 

hizmetinin doğmasında ve geliştirilmesinde etkili olmuştur. Kullanıcıların kitapların arasına notlar yazmasıyla “1 

yorum 1 cümle” kartı oluşturma fikri doğmuştur.  

Kütüphane bünyesinde çalışan personel sayısı yeterli olmadığı için yeteri kadar genel bir literatür taraması 

yapılmadan konferanslar ve yayınlardan etkilenip fikir birliğine varılarak ve kullanıcıların da taleplerine bağlı 

olarak yenilikçi hizmetler kurum bağlamında kendiliğinden doğmaktadır. Yenilikçi hizmetler için organizasyon 

yapısında ayrılmış bir birim bulunmamaktadır. Yenilikçi hizmetler kütüphane çalışanlarının iş birliği ile 

yaratılmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. 

Kütüphane kapsamında sunulan yenilikçi hizmetlerin seçiminde ve uygulanmasında bütçe, yer, zaman ve 

personel gibi faktörler de etkili olmaktadır. Örneğin, kütüphane haftasına özel olarak öğrenciler tarafından 

tasarlanan defterler hazırlanmakta ve bu defterlerin basımı için gerekli olan finansal desteğin bütçe yılı 

başlarında planlanması gerekmektedir. Verilen hizmetlerin devamlılığının ve kalitesinin  sağlanabilmesi için 

birçok uygunluğun aynı anda düşünülmesi ve hesaplanması oldukça önem arz etmektedir.  

 

Yenilikçi hizmetler bağlamında kurum yönetimine çoğunlukla üniversitenin ideolojisine uygun, yönetimin 

görüşüne karşı olmayan ve bütçeyi aşmayan hizmetler götürülmeye dikkat edilmektedir. Bu sayede yönetim de 

kütüphanede uygulanmak istenen yenilikçi hizmetlere ve fikirlere tam destek vermektedir. 

 

Kütüphanede geliştirilen yenilikçi hizmetlerin, kullanıcıların kütüphane kullanımlarını oldukça olumlu  etkilediği 

gözlenmiştir. Örneğin ilk zamanlarda ödünç verilen laptop sayısı üç iken, mevcut durumda bu sayı on beşe kadar 

çıkmıştır. Artışı sağlayan etken ise kullanıcılardan gelen sözlü, yazılı talepler ve kullanım istatistiklerinin yüksek 

olmasıdır. Bu hizmetin geliştirilmesine kütüphane otomasyon sistemi aracılığıyla belirli periyodlarda alınan 

kullanım istatistiklerinin kütüphane yönetimi ve çalışanları tarafından değerlendirilmesiyle karar verilmiştir. 
 

Çalışmanın bu bölümünde yapılan ankete ilişkin bulgular sunulmaktadır. 

 

Anket katılımcıların %19’unun mimarlık, %24’ünün eğitim, %13’ünün fen -edebiyat, %31’inin mühendislik, 

%13’ünün iktisadi ve idari bilimler fakültesinden olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların %25’inin 2. sınıf, 

%24’ünün 1. sınıf, %19’unun 3. sınıf, %17’sinin  4. sınıf, %14’ünün hazırlık ve %1’inin mezun öğrenciden 

oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan anket sonucunda elde edilen bilgilere göre kullanıcıların kütüphaneyi kullanma 

sıklığı Şekil 1’de verilmiştir. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısının (%49) kütüphaneyi haftada birkaç kez 

kullandığı görülmektedir. Ayrıca ankete katılanların %12’sinin kütüphaneyi her gün kullandığı görülmektedir. 



 

 
Şekil 1. Kullanıcıların kütüphaneyi kullanma sıklığı 

Anket ile elde edilen verilere göre kullanıcıların kütüphaneyi kullan ım amaçları Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Ankete katılan kullanıcıların tamamına yakını (n=94) kütüphaneyi ders çalışmak amacıyla, yarısından fazlası ise 

(n=56) kütüphaneyi kaynak (kitap, dergi vb.) ödünç almak amacıyla kullanmaktadır. Bilgisayar kullanmak 

(n=49) ve materyal (kulaklık, bilgisayar, hesap makinesi vb.) ödünç almak (n=40) üzere kullanılması ise en fazla 

kullanım sıklığına göre üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ankete katılan 59 kullanıcının 

kitap/dergi okumak, boş vakit değerlendirmek, arkadaşlarla buluşmak gibi amaçlarla da kütüphaneyi kullandığı 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Kullanıcıların kütüphaneyi kullanım amaçları 

Kütüphaneyi kullanım amaçları N 

Ders çalışmak 94 

Kaynak ( kitap, dergi vb.) ödünç almak 56 

Bilgisayar kullanmak 49 

Materyal (kulaklık, bilgisayar, hesap makinesi vb.) ödünç almak 40 

Araştırma yapmak 38 

Ders kitaplarını kullanmak 37 

Boş vakit değerlendirmek 28 

Kitap/Dergi okumak 18 

Arkadaşlarla buluşmak   13 

Belge sağlama 9 

Fotokopi 5 

Danışma hizmetlerinden yararlanmak 3 

 

Kullanıcıların yenilikçi hizmetlerden haberdar olma durumlarına ilişkin Şekil 2’de verilen veriler incelendiğinde, 

kullanıcıların tamamına yakınının sunulan yenilikçi hizmetlerden haberdar olduğu ortaya çıkmıştır. Neredeyse 

hiç bir hizmetten haberdar olmayan kullanıcıların %8’lik bir dilimi kapsadığı görülmektedir. 
 

 
Şekil 2. Kullanıcıların sunulan yenilikçi hizmetlerden haberdar olma durumları 
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Araştırma kapsamında kullanıcıların sunulan hizmetlerin kullanım düzeyleri de incelenmiştir (bkz. Tablo 4). 

Verilere göre, en çok kullanılan hizmetlerin başında 24 saat açık kütüphane hizmeti ile laptop, kulaklık ve hesap 

makinesi ödünç verme hizmetinin geldiği görülmektedir. Hiç kullanılmadığı belirtilen hizmetler “ders 

kitaplarının iPad aracılığıyla elektronik olarak sunulması (n=73), tarihte bugün postları (n=68), 1 yorum,1 cümle 

kartı (n=67) şeklindedir. 
 

Tablo 4. Kütüphane tarafından sunulan yenilikçi hizmetlerin kullanım düzeyleri 

  
Çok 

kullanıyorum 
Kullanıyorum 

Az 

kullanıyorum 

Nadiren 

kullanıyorum 

Hiç 

kullanmıyorum 

24 saat açık kütüphane 28 22 17 11 22 

Ödünç verme (laptop, 

kulaklık, hesap 

makinesi) 

15 27 15 15 28 

1 sayfa, 1 mola ve 1 

parça, 1 konu 
6 10 2 18 50 

“Siz bunları çok 

sevdiniz” ve “Taze 

geldi” rafları 

5 15 7 16 57 

Kütüphane bülteni 4 10 8 18 60 

Ders kitaplarının iPad 

aracılığıyla elektronik 

olarak sunulması 

3 8 6 10 73 

1 yorum, 1 cümle kartları 3 8 8 14 67 

Tarihte bugün postları 3 11 7 11 68 

 

Sunulan yenilikçi hizmetlerin kullanım düzeyleri bilgisine ek olarak söz konusu hizmetlerin memnuniyet 

düzeyleri de araştırılmıştır (bkz. Tablo 5). Ankete katılan kullanıcılardan hizmetleri kullananların verdiği 

cevaplar incelendiğinde sırasıyla memnuniyet  oranları;  24 saat açık kütüphane hizmeti %89, ödünç verme 

hizmeti %87, “Siz bunları çok sevdiniz” ve “Taze geldi” rafları hizmeti %78, 1 sayfa,1 mola ve 1 parça,1 konu 

hizmeti %77 olarak öne çıkmaktadır.  

 

Tablo 5. Kütüphane tarafından sunulan yenilikçi hizmetlerin memnuniyet düzeyleri 

 

Tamamen 

memnunum 

Oldukça 

memnunum 
Memnunum 

Az 

memnunum 

Hiç memnun 

değilim 

24 saat açık kütüphane 25 20 18 2 6 

Ödünç verme (laptop, 

kulaklık, hesap makinesi) 
24 21 27 6 5 

1 sayfa,1 mola ve 1 parça,1 

konu 
16 12 22 6 9 

Ders kitaplarının iPad 

aracılığıyla elektronik 

olarak sunulması 

14 9 22 8 6 

“Siz bunları çok sevdiniz” 

ve “Taze geldi” rafları 
13 15 19 6 7 

Kütüphane bülteni 9 11 21 6 7 

1 yorum,1 cümle kartı 8 11 21 8 8 

Tarihte bugün postları 8 13 18 6 9 

 



 

Araştırma kapsamında kullanıcılara kütüphanenin sunduğu yenilikçi hizmetlerin kütüphaneyi kullanım 

durumlarını nasıl etkilediği sorulmuştur. Kütüphanenin sunduğu yenilikçi hizmetlerin kullanıcıların kütüphaneyi 

kullanma durumlarını büyük ölçüde (%70) olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Hiç etkilemediğini belirten 

kullanıcı oranı ise %8’dir. 

 

Ayrıca kullanıcılara, sunulan yenilikçi hizmetlerin yeterliliği konusunda da soru yönlendirilmiştir. Kullanıcıların 

yarısından fazlası sunulan yenilikçi hizmetleri kısmen yeterli bulup daha fazla yenilikçi hizmet sunulmasını 

beklemektedir.  

Ayrıca kullanıcılara son olarak kütüphanede sunulan hizmetler dışında istedikleri bir hizmetin olup olmadığıyla 

ilgili açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu bu soruya anlamlı görüş bildirmiştir. 

Kullanıcıların bu konuyla ilgili görüşleri şu şekilde derlenmiştir: belirlenen bir roman veya yazar üstüne haftalık 

ya da aylık söyleşiler yapılması, interaktif ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi, resim ve müzik gibi faaliyetler 

için uygulama salonları olması, kütüphane içinde kitap kafe tarzında bir köşe oluşturulması ve görsel sanatları 

desteklemek amacıyla ödünç materyallere drone eklenmesi, her alanda teknolo jik yöntemlerin kullanılabilmesi 

ve hali hazırda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi öneriler belirtmişlerdir. 

Sonuç 

Bu çalışmada TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde kullanıcıların yenilikçi hizmetlerden haberdar 

olma durumları, yenilikçi hizmetlerin kullanım düzeyleri, memnuniyet düzeyleri, mevcut durum değerlendirmesi 

ve yenilikçi hizmet önerilerini öğrenmek amacıyla kullanıcılara anket uygulanmıştır. 

 

Kullanıcı anketine dayalı bulgular incelendiğinde bazı yenilikçi hizmetlerden kullanıcıların yeteri kadar haberdar 

olmadığı durumu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu hizmetlerin kullanıcılar tarafından pek kullanılmadığı da 

görülmektedir. Bu durumda verilen hizmetlerin kalitesini ve devamlılığını sağlayabilmek için hizmetlerin 

kullanıcılara duyurulması ve dönem dönem hizmetler hakkında geri dönüşler alınması gerekmektedir. 

 

Genel olarak kullanıcıların yenilikçi hizmetlere duyarsız kalmadığı, kullanım oranlarının bazı hizmetlerde 

oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken kullanıcıların kütüphaneye olan ilgileri de dikkat çekmektedir. TED 

Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi vermiş olduğu bu yenilikçi hizmetler ile hem kullanıcıların kütüphaneyi 

fiziki kullanım oranlarını hem de mevcut kaynakların kullanım oranlarını gözle görünür bir şekilde artırmaktadır.  

 
Sonuç olarak, TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen yenilikçi hizmetlerin kullanıcıların 

kütüphaneyi kullanım ve memnuniyet düzeylerinde önemli bir rol aldığı ve bu hizmetlerin daha da artırılması 

gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kütüphanenin bütün hizmetleri için kullanıcı memnuniyet anketi 

doğrultusunda bir çalışma yapılması önerilmektedir.  

 

Gelişen dünyanın getirileri hayatımızın her alanında olduğu gibi bilgi yönetimi alanında da etkisini 

göstermektedir. Kütüphaneler de bu getirilerin dayattığı meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu 

meydan okumaları karşılayabilmek için kullanıcıların dünyasına bakmak ve onların dilinden konuşmak büyük 

bir önem arz etmektedir. Bu aşamayı geçtikten sonra geriye sadece kullanıcı odaklı yenilikçi çözümler ve 

hizmetler üretmek kalacaktır. Ancak bu hizmetlerin iyi veya kötü sonuçlar doğurması bu hizmetlere verdiğimiz 

anlam ve önemle yakından ilgilidir. Eğer amacımız geleceğe yatırım yapmak ise bugünün getirdiklerini ka bul 

etmek, kendimizi ve hizmetlerimizi bu getirilere adapte etmek birincil görevlerimiz arasında yer almalıdır.  
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