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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SEVGİLİ İNNOVALILAR,
Milenyum çağına kadar araştırma yapmak için belki de tek seçeneğimiz olan kütüphaneler, 
dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu işlevini online ortama taşıdı. Bugün akıllı 
telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla dünyanın öbür ucundaki kütüphanelerin 
arşivlerine saniyeler içinde ulaşarak ihtiyacımız olan bilgileri kolaylıkla elde edebiliyoruz. Farklı 
dillerde yazılmış milyonlarca kitabın yanı sıra, orijinal dilinde el yazmaları, haritalar, gazeteler, 
dergiler, baskılar, fotoğraflar, ses kayıtları ve filmler gibi materyallere de ücretsiz olarak 
ulaşabildiğimiz dijital kütüphaneler, bizimle tam bir çözüm ortaklığı kuruyor. Geleneksel 
kütüphanelerin kendine has kokusunu ve atmosferini yaşatamasalar da dijital dünyanın 
enstrümanlarından biri olarak sundukları muazzam bilgi havuzu ile araştırma çalışmalarına 
ışık tutuyorlar. İşte dünyanın en iyi ücretsiz dijital kütüphaneleri…
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İBB Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet döneminde açılan ilk kütüphaneler 
arasında yer alıyor. Bugün Türkiye’de dijital kütüphaneciliğin en iyi 
örneklerinden biri olarak ücretsiz hizmet veriyor. İBB Atatürk Kitaplığı, 
e-kitaplar ve görsel belgeler yönünden zengin bir koleksiyona sahip. 
Geçmişe dair kartpostallar, haritalar gibi öğelere de online olarak 
ulaşılabiliyor. 

İBB Atatürk Kitaplığı

Bağımsız kültür sanat platformu SALT, on dokuzuncu yüzyılın 
sonlarından günümüze kadarki dönemi yansıtan tarihi belgelerini 
online erişime açtı. Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasından başlayarak geçirdiği toplumsal 
ve kültürel dönüşüme belgeleriyle ışık tutuyor. Geçmişten bu yana çok 
sayıda kültüre ev sahipliği yapan Türkiye’de sanat tarihi ile mimari ve 
tasarımda yaşanan gelişmeler, SALT’ın online erişime açtığı kaynaklar 
arasında dikkat çekici nitelikte.

SALT Online

Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi olan Internet Archive, her 
dilde 15 milyondan fazla kitap ve farklı türdeki yazılı-basılı kaynağa 
herkese açık bir şekilde ücretsiz erişim sağlıyor. Birçok kütüphanede 
e-kitap arşivlerini, İnternet Archive üzerinden kullanıma sunuyor. 
Internet Archive’de yazılı-basılı kaynakların dışında, görsel, video, film, 
ses ve bilgisayar programları gibi materyaller de yer alıyor. Her dilde 
milyonlarca kitap, film, yazılım, müzik, internet sitesini ayağınıza 
getiren İnternet Archive, İngilizce dışında farklı dillerdeki kaynaklarıyla 
da fark yaratıyor. Özellikle tarihi ve akademik kitaplar arayışı 
içindeyseniz burası tam size göre!

Internet Archive

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php
https://saltonline.org/
https://archive.org/
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Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 
150’ye yakın üniversitenin iş birliğiyle 2008 yılında kurulan HathiTrust, 
üç milyona yakın eseri ücretsiz olarak online erişime açıyor. Amerika, 
Kanada ve Avrupa’dan farklı üniversitelerin koleksiyonlarıyla 
oluşturulan bu kütüphane, Google ve Microsoft tarafından da 
destekleniyor. Kaynakların çoğunluğu İngilizce yayınlardan oluşuyor. 
Tüm kitaplar telifsiz ya da telif haklarına sahip yayıncıların izni alınarak 
erişime sunulduğundan oldukça yasal bir altyapıya sahip. Türkiye ve 
Türk tarihi ile ilgili binlerce esere de bu kütüphaneden ulaşmak 
mümkün.

HathiTrust

Internet Archive tarafından dünya genelinde basılan tüm kitapları web 
ortamında bir katalogda toplamak amacıyla geliştirilen dijital 
kütüphane projesi olan Open Library, diğer dijital kütüphanelerden 
farklı bir işleyişe sahip. 1 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yapan 
Open Library, katalogda yer alan kitapların birçoğunun tam kopyasını 
e-kitap arşivinde erişime açıyor. Katalogda bulunan kitapların telif 
süreleri geçmiş olanların dijital kopyalarına da açık ve sınırsız olarak 
ulaşılabiliyor. Telif hakları devam eden kitaplara erişim için üyelik şartı 
sunuluyor. Kütüphanenin üyesi olduğunuzda, iki haftalık sürede en 
fazla beş kitabı ödünç alabiliyorsunuz. Bu süre içinde kitaptan sadece 
siz faydalanıyorsunuz.

Open Library

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Europeana Collections, 
Avrupa’daki çok sayıda kurumun dijital arşivini bünyesinde 
barındırıyor. Müze ve arşivlerin koleksiyonlarını web ortamına taşıyan 
kütüphanede, basılı kaynakların yanı sıra görsel, video ve müzik gibi 
farklı türde binlerce materyal de erişime sunuluyor. Oldukça gelişmiş 
arama ve filtreleme araçlarına sahip olan kütüphane, bu yönüyle de 
aradığınızı bulmaya yardımcı oluyor. Platforma üye olduğunuzda 
işinize yarayacağını düşündüğünüz kaynakları kaydederek kendi 
galerinizi oluşturabiliyorsunuz. Çevrim içi sergileri, galerileri ve 
bloglarıyla kullanıcılarda yeni ilhamlar yaratmayı da çok iyi başarıyor. 
Avrupa’nın kültürel mirasını yansıtan kütüphane, profesyonellere 
yönelik geliştirdiği kardeş sitesi Europeana Pro ile de yarattığı dijital 
dönüşümü gözler önüne seriyor. 

Europeana Collections

https://www.hathitrust.org/
https://openlibrary.org/
https://www.europeana.eu/en
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Kültürel eserleri dijital ortama taşımak amacıyla 1971 yılında 
projelendirilen Project Gutenberg, dünyanın ilk dijital kütüphanesi 
unvanına sahip. Henüz internetin keşfedilmediği bir dönemde e-kitap 
konseptinin mucidi olan Michael S. Hart tarafından hayata geçirilen 
kütüphanenin, 60 bine yakın e-kitap arşivi bulunuyor. Dünya klasiği 
olarak görülen birçok eser, platform üzerinden ücretsiz olarak farklı 
formatlarda indirilebiliyor. Tüm kitaplar telif haklarının yasal süresi 
dolduktan sonra erişime açıldığından kaynaklara erişim için farklı 
formüller uygulanmıyor.

Project Gutenberg

Milyonlarca kitaba ve eski el yazmalarına sahip arşivi ile dünyanın en 
zengin online koleksiyonuna sahip kütüphanelerinden biri olan New 
York Halk Kütüphanesi, e-kitap, süreli yayın, resim, video gibi farklı 
türde 800 bine yakın belgeye sınırsız ve ücretsiz olarak erişim sağlıyor. 
23 Mayıs 1911’de tarihinde bir milyondan fazla kitap içeren arşiviyle 
New York’ta açılan New York Halk Kütüphanesi, internet üzerinden 
erişime açtığı kaynaklarının yanı sıra kariyer, finans, internet veya 
kitaplar üzerine düzenlediği online seminerler ile de kullanıcılara yol 
gösteriyor. Ücretsiz erişim ve seminerlere katılım için üye olmanız 
yeterli.

New York Halk Kütüphanesi 

UNESCO, ABD Kongre Kütüphanesi ve Cornell Üniversitesi 
öncülüğünde 193 ülke hakkında yaklaşık 20 bin belgeyi bir arada 
sunan World Digital Library, ABD Kongre Kütüphanesi'nin bir projesi 
olarak hayata geçirildi. MÖ 8000’den bu yana yaşayan dünya kültürleri 
hakkında bilgileri bünyesinde barındıran yönüyle bugüne kadar çok 
sayıda araştırma çalışmasına kaynaklık etti.  Bu kütüphanede sadece 
İngilizce değil, farklı dillerdeki kaynaklara da ulaşmak mümkün. Bugün 
kaybolmaya yüz tutmuş diller ve kültürleri online arşivinde yaşatıyor. 
Dünyanın kültür hazineleri ve dilleri hakkında bir kaynak arayışı 
içerisindeyseniz, doğru adrestesiniz. Kütüphanenin online ortamda 
erişime sunduğu kaynaklar arasında kitapların yanı sıra orijinal dilde el 
yazmaları, haritalar, gazeteler, dergiler, baskılar, fotoğraflar, ses kayıtları 
ve filmler gibi materyaller yer alıyor. 

World Digital Library

https://www.gutenberg.org/
https://www.nypl.org/
https://www.wdl.org/en/
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ABD'nin ulusal kütüphanesi olan Library of Congress, Amerika tarihi başta 
olmak üzere birçok farklı ulusun tarihini aydınlatan zengin bir koleksiyona 
sahip. 470 dilde, 38 milyondan fazla kitap ve yayın, 70 milyon el yazması, 
içlerinde Gutenberg İncili'nin de bulunduğu Kuzey Amerika'nın en büyük 
nadir kitap koleksiyonunu bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bir milyonun 
üzerinde hükümet belgesi, son üç yüzyılda dünyada yayınlanmış bir milyon 
gazete nüshası, 33.000 ciltlenmiş gazete arşivi, 500.000 mikrofilm, 6.000'in 
üzerinde karikatür dergisi, dünyanın en büyük hukuki belgeler koleksiyonu, 
5,5 milyon harita, müzik notaları ve 8,1 milyon işitsel kayıt da arşivinde yer 
alıyor. 167 milyondan fazla materyale sahip olan kütüphanede, Türk tarihiyle 
ilgili çok fazla sayıda yazılı metin ve fotoğraf bulunuyor. 2. Abdülhamit’in 
yaklaşık 1800 fotoğrafından oluşan çok özel koleksiyonu bunlardan biri. 

Library of Congress

Yaklaşık 1 milyon makale kitap ve kaynağı barındıran The Universal 
Digital Library, sade tasarımıyla kısa sürede araştırma yapmayı olanaklı 
kılıyor. Arama motorlarına çok benzer bir sisteme sahip olan 
kütüphanede, anahtar kelimelerde aradığınızı bulabilmeniz mümkün. 
Aradığınız kelimeye ilişkin arşivinde yer alan tüm materyalleri saniyeler 
içinde listeliyor.  Ayrıca advance search bölümünden daha detaylı 
arama yaparak nokta atışı sonuçlar elde edebilirsiniz. 

The Universal Digital Library

Çocukların çevrim içi alışkanlıklarını geliştirerek okuma sevgisini 
aşılamak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden çocuk kitaplarını 
online ortamda bir araya getiren Uluslararası Dijital Çocuk 
Kütüphanesi, 2002 yılından bu yana hizmet veriyor. Orijinal dilde 5 
bine yakın çocuk kitabı içeren kütüphane, Maryland Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri profesörü Dr. Allison Druin başkanlığında, bilim, 
sanat, psikoloji ve eğitim gibi alanlarda araştırma yapan 
akademisyenlerle iş birliği içinde geliştirildi. Kitapların tam metinleri 
tek tıkla indirilebiliyor.

Uluslararası Dijital Çocuk Kütüphanesi

https://www.loc.gov/
https://librarycampaign.com/publicity-tools/?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2jxYcpT0AocjLcMYDF3HrAxU7ZP9OGISJim15wEwbOaLaGzS3ACol8RoCMoAQAvD_BwE
https://librarycampaign.com/publicity-tools/?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2jxYcpT0AocjLcMYDF3HrAxU7ZP9OGISJim15wEwbOaLaGzS3ACol8RoCMoAQAvD_BwE
http://www.childrenslibrary.org/
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Fransızca, Arapça ve İngilizce olarak 3 farklı dilden oluşan ara yüzünde yedi 
bin belgeyi bir araya getiren iş birlikçi kütüphane olan Bibliotheques 
d’Orient, Orta Doğu bölgesinin tarih, coğrafya ve kültürüyle ilgili belgeleri 
online ortamda erişime sunuyor. Fransa Milli Kütüphanesi öncülüğünde 
Fransa, Mısır, Türkiye, Lübnan ve Filistin’den kütüphane ve araştırma 
kurumlarının iş birliğiyle geliştirildi. Bu yönüyle Orta Doğu’nun tarihi ve 
kültürel mirasçısı konumunda yer alıyor. 

Bibliotheques d’Orient 

https://www.bnf.fr/en/bibliotheques-dorient-libraries-middle-east
https://www.bnf.fr/en/bibliotheques-dorient-libraries-middle-east


Dijital kütüphanelerin hayatımızı kolaylaştıran yönü ortada. Ancak dünyada öyle kütüphaneler 
var ki bırakın araştırma yapmayı, içerisindeki havayı solumak için bile görmeye değer. Bu 
haftaki yazımıza noktayı koymadan önce gelin dünyanın en ilginç kütüphanelerine kısa bir 
yolculuğa çıkalım.

BONUS
Dünyanın en ilginç kütüphaneleri

Tayvan’daki Beitou Halk Kütüphanesi yeşil dostu 
tasarımıyla dikkat çekiyor. Eğilimli çatısının arkasında 
ciddi bir mühendislik çalışması saklı. Bu çatı yağmur 
sularını atık su toplama noktasında biriktirerek 
bitkilere yaşam aşılıyor. Fotovoltaik panellerde 
toplanan güneş enerjisi, enerji kaynağı olarak 
kullanılıyor. 

Beitou Halk Kütüphanesi

Eski Roma’daki Pantheon’dan ilham alınarak 
tasarlanan kütüphanede kitapların dışında hemen her 
şey beyaz.

Stuttgart Şehir Kütüphanesi

Pekin’de geri dönüşümlü malzeme 
kullanılarak inşa edilen bu kütüphane, 
bir gölün üzerinde kurulu. Sıcak 
havalarda bu gölden soğuk hava 
üreten bir soğutma sistemine sahip. 

Liyuan Kütüphanesi

Beton ve camdan oluşan, ortasında 
dev bir balina iskeletine ev sahipliği 
yapan kütüphanenin tasarımı, kitaplar 
havada uçuşuyormuş gibi bir efekt 
yaratıyor.  

Jose Vasconcelos Kütüphanesi 
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Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Delft’te yer alan bu kütüphanenin yeşille kaplı 
çatısındaki huni, güneş ışığından enerji topluyor. 
Kütüphane bu huni ile ihtiyacı olan enerjiyi karşılıyor.  

Delft Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi

Amerika’da yer alan bu devasa kütüphane, aynı 
zamanda düğün seremonilerine tanıklık ediyor.

George Peabody Kütüphanesi

Kolombiyalı yerliler tarafından 
tamamen yerli malzemeler 
kullanılarak inşa edilen kütüphanenin 
yapımında, hemen yanı başında yer 
alan nehirdeki taşlar başrolü kapmış. 
Ahşap malzemeler ise çevresini 
kuşatan ormanın hediyesi.

Villanueva Halk Kütüphanesi

Bir balinanın içinden esinlenerek 
tasarlanan kütüphane, açık buluşma 
alanları, yetişkinler için eğitim alanları, 
sinema ve kafeteryası ile Norveçlilerin 
buluşma noktalarından biri. 

Vennesla Kütüphanesi ve
Kültür Evi

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



