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Plan

• Geçmişten Geleceğe Bilgi Merkezleri

• İnsan-Bilgisayar-İnternet

• Sonuç



Bilgi 
Merkezleri

Kültürel miras kurumu olarak 
kütüphaneler binlerce yıllık kültürel 
miras ürünlerini koruma ve gelecek 
kuşaklara aktarma görevini yerine 
getirirler. (Tonta, 2009) 

• Geleneksel

• Dijital



Pergamon

• M.S. 2. yüzyılda bir bilgi merkezi

• Pergamon’un Kraliyet Kütüphanesi
‘bilim tapınağı’

• 200 bin rulo kitap

• Papirüs

• Hayvan derisinden elde edilen
‘parşömen’



Parşömen Yapımı

Parşömen Yapımı

http://www.hurriyet.com.tr/dunya-mirasi-bergama-ogrencilerin-ilgi-odagi-

40826111



Bugün ise dört tarafı duvarlarla örülü yer olmaktan çıkmalı.

http://www.library.hacettepe.edu.tr/

http://www.ybu.edu.tr/kutuphane/



Yarın-Future

http://www.kelseyheinrichs.com/The-Future-of-the-Past
http://stainst.cf/business-plan-/63-custom-reflective-essay-proofreading-for-

hire-for-college.html



İnsan-
Bilgisayar-
İnternet 
Etkileşimi

İnsanoğlunun 
bilgiyi kullanması 

toplaması 
dağıtması

Teknolojiyle 
bilginin 

harmanlanması

Bilgi teknolojisi 
kavramı

Internet of things 
(şeylerin 

interneti)-her an 
etkileşim halinde





Bilgi Teknolojileri

• Gelişen kullanıcılar için değişen 
kütüphaneler

• Bilgi teknolojilerini 
kütüphanelerde uygulamak 
toplum için önemlidir.



Library of Future

https://elearningfeeds.com/the-future-proof-library/



Sonuç

Bu nedenle kullanıcı rollerinin belirlenmesinde web sitelerinin 
kullanımının kolay ve güncel olması çok önemlidir.

Web ve web siteleri bu zincirin en önemli halkasıdır. 

İnternet, teknolojinin gelişmesiyle bilgi merkezlerinin ayrılmaz 
parçası olmuştur.

Gelenekselden dijitale doğru geçen bu süreç bulunduğu 
ortamların isimleri değişse de kavramın karşılığı daima 

kütüphaneler ve benzeri bilgi merkezleri olmuştur. 



• Kütüphane ve benzeri bilgi merkezlerinde bilgi teknolojilerinin
gelişiyle, var olan kullanıcı profilleri değişti

• Kullanıcının kolay anlaması için tasarlanmış web tasarımları,
kütüphane web sayfaları çok önemlidir. Bu çalışmada kütüphane
kullanıcılarının düşünceleri incelenmek istenmiştir.



‘Geleceğin Bilgi Merkezleri’ Kavramı

• Aydınlanma

• Toplumla iç içe

• İnternet

• E-kitaplar

• Bilgi yuvası

• Çağdaş

• Bilgi ve Işık

• Veri Tabanları

• Bilgiye ulaşım kolaylığı

• Elektronik ortam

• Sonsuz bilgi

• Ücretsiz PDF
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