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ÖNSÖZ 

 

 Toplumlar tarih boyunca bir değiĢimin içerisinde olmuĢlardır. Tarım 

toplumundan endüstri toplumuna ve sonrasında bilgi toplumuna geçiĢ süreçlerinde 

etkili olan temel değiĢken, yeni buluĢlar ve keĢiflerdir. Tekerleğin bulunması tarım 

toplumuna, buhar makinesinin keĢfi sanayi toplumuna ve bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler de enformasyon toplumuna geçiĢi sağlamıĢtır. 

 ĠletiĢim ve ulaĢımın inanılmaz derecede hızlandığı Ģimdiki toplumsal evrede 

bilgi ve iletiĢim teknolojileri (BĠT) ve özellikle internet, zaman, mekan ve uzaklığa 

iliĢkin sınırlılıkları olabildiğince zorlamaktadır. Bunun yanı sıra her tür mal ve 

hizmet üretimi süreçlerine nüfuz eden bilgi ve iletiĢim teknolojileri, yalnız söz 

konusu alanlarda ürünlerin üretim ve dağıtımına iliĢkin biçim ve yolları 

değiĢtirmekle kalmamıĢ; değiĢime uyarlanmak, değiĢimin denetimini sağlamak ve 

yönünü belirlemek açısından bilgiye ve bilginin yönetimine duyulan talebi de 

artırarak bilgi türlerini ve bilgi kayıt ortamlarını farklılaĢtırmıĢ ve çeĢitlendirmiĢtir. 

Artık elektronik ortamda üretimi, saklanması olağan hale gelmiĢ olan bilgi; dergi, 

kitap, gazete gibi bilindik basılı formların yanı sıra bunların elektronik biçimleriyle 

de karĢımıza çıkmaktadır. Doğal olarak bu ürünlerin dağıtımı ve eriĢilebilirliği de 

farklı yol ve yöntemleri beraberinde getirmektedir.  

 Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin potansiyel olarak sahip olduğu avantajlar ve 

sağladığı kolaylıklar kendisi ile birlikte iĢlediği/ele aldığı bilginin de metalaĢma 

sürecine ve hızla yaygınlaĢmasına yol açmıĢtır. Öyle ki, BĠT ve bilgi sahipliği 

temelinde yeni bir geliĢmiĢlik ölçütü ortaya çıkmıĢtır. Böylelikle teknoloji üretimi ile 

birlikte teknoloji sahipliği özellikle küreselleĢmenin etkisiyle hem bir geliĢmiĢlik 

göstergesi hem de bir strateji aracı olarak tüm dünyada etkili olmaya baĢlamıĢtır.  
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Bu bağlamda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin özellikle iletiĢim ağlarını da içine 

alarak geliĢtiği ve yeni bir toplumsal dönüĢümü tetiklediği ortadadır ve sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna doğru yaĢanan süreçte yer almak yalnızca bu 

teknolojileri kullanmayı değil aynı zamanda bu teknolojileri üretmeyi de 

gerektirmektedir. Öte yandan teknolojinin ülkenin sosyo-ekonomik koĢullarına 

uygun bir biçimde hayata uyarlanması, toplumsal dönüĢümün sağlıklı ve yeterli bir 

biçimde gerçekleĢmesi için Ģarttır ve toplumun tüm kesimlerinin bilgiye 

ulaĢabilirliğinin sağlanması gerekir.  

 Bugüne kadar bilginin yayımında ve geniĢ kitlelerin bilgiye ulaĢmasında 

önemli bir iĢlevi yerine getirmiĢ olan basım ve yayıncılık sektörü ile kütüphaneler de 

tüm bu geliĢmelerden etkilenmektedir. Yayıncılıkta “elektronik yayıncılık” adı 

verilen yeni bir sektör ortaya çıkmıĢtır. Özellikle kütüphaneler dermelerinin niteliği, 

yayın sağlama yolları, sundukları bilgi hizmetleri ve diğer birçok açıdan BĠT‟nin 

zorladığı değiĢimden büyük ölçüde etkilenmektedir.  

 KüreselleĢmenin ekonomik, kültürel ve sosyo-ekonomik etkilerinin özellikle 

ulus devletler üzerinde güçlü bir biçimde hissedildiği ve zengin-fakir uçurumunun 

giderek arttığı günümüzde bilgiye eriĢimde bu uçurumu ortadan kaldırmak ya da 

azaltmak konusunda kütüphanelere de görev düĢmektedir.  

 AraĢtırmanın konusu olan “e-kitap” da bu değiĢim içerisinde tanıĢtığımız ve 

yeni bir kavramın temsilcisi olarak karĢımıza çıkan bir nesnedir. E-kitap ülkemizde 

henüz pek bilinmese de dünyada özellikle A.B.D ve Ġngiltere‟de çok önemli bir 

endüstrinin doğmasına sebep olmuĢtur. E-kitap, yazılım ve donanımdan oluĢan bir 

bütün olarak dünyanın önde gelen teknoloji devlerini zorlu bir rekabete sokmuĢtur. 
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Bunun yanı sıra özellikle üniversite kütüphaneleri ve halk kütüphaneleri bu 

teknolojilerden en üst düzeyde yararlanacak Ģekilde yenilenmiĢtir.  

 E-kitap, sahip olduğu birçok özellik sayesinde (metni zenginleĢtirici (ses, 

video, resim, müzik, grafik, web bağlantıları vb.) özellikler, yazı karakteri ve 

boyutunu değiĢtirebilme, metin içinde arama yapabilme, sözlükler vb.) geleneksel 

kitaba oranla avantajlıdır. Söz konusu özellikler, eğitimde yeni yaklaĢım olan 

öğrenmeyi öğrenme ile uzaktan eğitim uygulamalarını desteklemektedir. E-kitabın 

bireysel sahipliği henüz geliĢmekte olan ülkeler için sayısal uçurumu kapatacak 

durumda olmamakla beraber kamusal hizmet veren kütüphaneler aracılığı ile yaygın 

biçimde geniĢ kitlelerin bilgiye ulaĢmasının yolunu açabilir. Ne var ki bu gibi ülkeler 

için sorun, yalnızca baĢta eğitim ve araĢtırma faaliyetlerini desteklemek olmak üzere 

genelin bilgilenme gereksinimini karĢılamak amacıyla e-kitap kullanımının 

yaygınlaĢtırılması değil, yerel gereksinimlere cevap verecek nitelikte dil ve içeriğe 

sahip e-kitap üretimini gerçekleĢtirmektir. Bu bağlamda söz konusu ülkelerde bilgi 

üretiminin baĢlıca aktörü olan yayıncılık sektörü ile üretilen bilginin ulaĢılabilirliğini 

sağlayan önemli aktörlerden biri olan kütüphaneler teĢvik edilmeli ve 

desteklenmelidir. Ne var ki konunun bir baĢka boyutu daha vardır. O da üretim 

aĢamasından baĢlayarak kullanıma kadar olan süreçte ilgili tarafların hak ve 

yükümlülüklerini belirleyecek olan yasal düzenlemelerdir.  

 Ülkemizde e-kitap henüz toplum genelinde bilinmemektedir. Aslında 

dünyada da neyin e-kitap olduğu konusunda bir kavram kargaĢası yaĢanmaktadır. 

Bunun yanı sıra e-kitabın geliĢimi kronolojik olarak incelendiğinde bu bilgi 

nesnesinin geliĢimine paralel olarak yeni bir endüstrinin doğmakta olduğu da 

görülebilir. Ülkemizde ise henüz böyle bir endüstriden söz etmek mümkün değildir. 
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Bununla beraber e-kitap yüksek öğretim kurumları kütüphanelerinde eğitim ve 

araĢtırma faaliyetleri çerçevesinde kullanılmaktadır.    Bunlar yabancı yayınevlerinin 

ürettiği yabancı dildeki kitaplardır.  Ülkemizde e-kitap üretimi gerçekleĢmeden        

e-kitap kullanımı baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda çalıĢma, e-kitap tanımında dünyada 

yaĢanan karmaĢayı ortaya koyma, e-kitap endüstrisinde yer alan aktörleri ve e-kitap 

sağlama yollarını belirleme, e-kitap kullanımıyla doğan telif hakkı sorunu ve derleme 

sorunlarına iliĢkin dünyada üretilen çözümleri incelemektedir.  

 ÇalıĢmanın amacı ülkemizde e-kitap endüstrisinin oluĢumunda hangi 

aktörlerin bulunduğu, yayıncı ve yazarların Türkçe e-kitap üretimine yaklaĢımının ne 

olduğu, yayıncıların e-kitap üretimine geçiĢinde ve kütüphanelerin bu tür bilgi 

kaynağını hizmete sunmasında var olan telif hakları yasasının bir engel teĢkil edip 

etmediği ve kültürel mirasın korunması bakımından var olan derleme yasasının 

gereksinimi karĢılama niteliğinin ne olduğu gibi sorulara yanıt aramaktır.  

 E-kitapların; üretiminden dağıtımına, kullanımından kullanım sonrası doğan 

sorunlara ve geliĢtirilen teknik ve yasal düzenlemelere kadar ayrıntılı olarak 

incelendiği bu çalıĢmanın; ülkemizde e-kitapla ilgili gerçekleĢtirilecek araĢtırmalara, 

geliĢtirilecek uygulamalara ve düzenlemelere ıĢık tutmasını temenni ederim. 

 Akademik bir çalışma yapmam için beni teşvik eden Milli Kütüphane Başkanı 

Sayın Tuncel ACAR’a; e-kitaplarla ilgili bir çalışmanın gelecekteki araştırmalar için 

önemli bir kaynak olacağı fikriyle beni yönlendiren Sayın Prof.Dr. Mustafa İSEN’e; her 

aşamada bana destek olan danışmanım Sayın Doç.Dr. Tülay FENERCİ’ye; yoğun iş 

temposunda çalışmamın aksamaması için yardımlarını esirgemeyen Sayın Nermin 

BATMAZ’a, Sayın İbrahim SARITAŞ’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma; her zaman her 

konuda yanımda olan Ailem’e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.  

                          IĢık ÖNDER 
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I. BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 Yazı, bilginin insan belleğinin sınırlılıklarını aĢarak kalıcı olmasını sağlayan 

önemli bir buluĢtur. Ancak insanoğlunun bilgiyi belleği dıĢındaki bir ortama 

kaydetmek için geliĢtirdiği bu araç, onun kalıcılığı için yeterli olmamıĢtır. Kazılar 

yardımıyla ortaya çıkarılan buluntular, geçmiĢimizi aydınlatmakla beraber asıl 

geliĢmeyi sağlayan üretilmiĢ bilgi birikimini günümüze ulaĢtıran kütüphanelerdir. 

 Büyük emek ve zaman harcanarak elle yazılıp çoğaltılan ve tarih boyunca taĢ, 

kil tablet, papirüs, parĢömen, kağıt gibi çeĢitli ortamlara kaydedilen bilgi, aynı 

zamanda kullanılan yazı materyalinin okuma, elde tutma vb. açılardan iĢlevsel 

kılınmak için sokulduğu formlar (rulo, kodeks, kitap vb.) içine aktarılarak 

saklanmıĢtır. Tarihin önemli kütüphaneleri örneğin, Ġskenderiye Kütüphanesi     

(M.Ö. 331), kitapların üretildiği, çoğaltıldığı, klasik yazarlar üzerine yorumların 

getirildiği ve çevirilerin yapıldığı, içinde bilim adamları, kütüphaneciler ve 

bibliyografların faaliyette bulunduğu yerlerdi. (Thompson, 1974; 19) Bir baĢka 

deyiĢle bugün uzmanlıklara göre kurumsallaĢmıĢ ayrı faaliyetlerin bir arada 

yürütüldüğü canlı merkezlerdi. Devlet ve din adamlarına hizmet ediyorlardı. 

Dolayısıyla bilgi, belli kesimlerin elinde tuttuğu önemli bir güç unsuruydu.  

Gutenberg‟in matbaası ise bilginin toplumsallaĢmasını sağlayan bir baĢka 

buluĢtu. Kitap çoğaltmayı kolaylaĢtırdığından ve maliyeti azalttığından birçok kiĢinin 

kitap sahibi olmasını ve kütüphane dermelerinin geliĢmesini sağladı. Kitap ve 

okuyucu sayısını artırarak okuryazarlığı ve öğrenimi zenginleĢtirdi. Daha çok kitap 

yazıldı ve basıldı. Bu döneme özgü en önemli geliĢme ulusal, halk ve akademi 

kütüphaneleri kimliklerinin belirginleĢmesiydi. (Thompson, 1974; 31) 
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Yazı ve matbaanın bulunuĢu, insanlık tarihi açısından baĢlı baĢına 

önemliyken bilginin kaydedilmesi, çoğaltılması ve belli kesimlerin tekelinden 

kurtarılmasında etkili olmuĢtur. Kütüphaneler ise bilginin üretim-kullanım sürecinde 

oynadığı rol ile bu buluĢlar kadar toplumsal geliĢmeye ve değiĢime katkıda 

bulunmuĢtur. Bilginin üretim-kulanım sürecini değiĢtirerek toplumsal yaĢamı 

etkilemeye baĢlayan bir baĢka buluĢ dizisi bilgi ve iletiĢim teknolojileridir. Ġkinci 

dünya savaĢı sırasında ve sonrasında askeri amaçlı yürütülen araĢtırmalar için bilim 

adamlarının en son üretilen bilgiye ulaĢma konusundaki yoğun talebi aynı zamanda 

sayısal ve sözel bilginin elektronik ortamda tutulması, iĢlenmesi ve eriĢilebilirliği 

yönündeki çalıĢmaların da artmasına yol açmıĢtır. Özellikle bilginin elektronik 

ortamda tutulması, iĢlenmesi, düzenlenmesi ve eriĢilebilirliğini sağlayan yazılım-

donanım ürünlerinin diğer alanlarda da kullanılmaya baĢlamasıyla  “değiĢim” 

tetiklenmiĢtir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yaratmıĢ olduğu etkiler ile yeni bir 

ekonomik ve toplumsal Ģekillenmeden söz edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu yeni süreçte 

kütüphaneler de tıpkı daha önce olduğu gibi değiĢimden etkilenen, aynı zamanda 

dönüĢüme katkıda bulunan bir rol üstlenecektir.  

Bu değiĢim ve geliĢim süreci, bilgiyi üretme, kaydetme, arĢivleme, koruma, 

paylaĢma ve bilgiden yararlanma Ģekillerini farklılaĢtırmaktadır. Bilgiyi değer 

yaratan bir unsur haline getirmektedir. Zamanlı, doğru, yeterli nitelikte bilgiye 

eriĢebilmek önemli hale gelmiĢtir. Bu evrede bilgiye sahip olanlar ve eriĢebilenler 

avantajlı olacaktır. Kazananlar bilginin stratejik önemini öngören ve bilgiye yatırım 

yapanlar olacaktır. 
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1990‟lı yıllar tüm dünyada ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel anlamda 

değiĢimlerin yaĢandığı bir dönüm noktası olmuĢtur. Teknolojik ilerlemeler bu 

dönüĢümün hızlanmasının temel nedenidir. KüreselleĢme adı verilen bu dönüĢüm 

sürecinde iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ve ulaĢım imkanlarının artması ile 

birlikte dünya küçülürken, bir taraftan da parçalanmakta ve farklılıklar öne 

çıkmaktadır. (SarıtaĢ, 2009; 400) KüreselleĢme ile teknoloji arasındaki sıkı iliĢki, 

teknoloji üreten, teknoloji geliĢtiren ve teknolojiyi yayabilen ülkeler için (A.B.D., 

Ġngiltere, Japonya gibi) ilerlemeyi ve geliĢmiĢliği getirirken, diğer ülkeleri teknoloji 

ithal eden ve geliĢmiĢ ülkelere bağımlı hale getirmiĢtir. KüreselleĢme eleĢtirilen bu 

yönüyle geliĢmiĢ ülkelerin yararına iĢlemekte, teknolojiye sahip olabilenler ile 

olamayanlar arasında, hem gelir dağılımı hem de bilgi sahipliği konusunda 

eĢitsizliklere ve uçurumlara sebep olmaktadır. Diğer yandan ise küreselleĢmeyi 

sağlayan teknolojik ilerlemeler zaman ve maliyet bakımından altyapı ve ulaĢım ile 

iletiĢim maliyetlerini düĢürmekte, haberleĢme ve bilgi teknolojilerinin geliĢmesi 

bilgiye eriĢimi ve bilginin paylaĢımını hızlandırmaktadır. (SarıtaĢ, 2009; 405)  

KüreselleĢmeyle birlikte coğrafi sınırlar aĢılmıĢ ve endüstri küresel bir 

geliĢim göstermeye baĢlamıĢtır. Bu durum, küreselleĢmenin eleĢtirilen bir yönü olan 

ulus-devletlerin piyasadaki etkinliğini kaybetmesi ve çok uluslu Ģirketlerin pazarda 

hakim konuma gelmesine sebep olmuĢtur. BĠT‟nin de zaman ve mekan sınırlılıklarını 

ortadan kaldırması, kontrol ve takip iĢlemlerini kolaylaĢtırması (SubaĢıoğlu, 2004; 

38) yeni endüstrilere ve yatırımlara hareket serbestliği getirmiĢ ve uluslararası 

küresel rekabeti artırmıĢtır. Küresel rekabet ortamında üstünlüğü elinde tutmak 

isteyen merkezi kapitalist ülkeler, BĠT‟lere büyük yatırımlar yapmaya ve yeni 

teknolojiler üreterek tekel oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. (Soyak, 2002; 101)  
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Genellikle bilgi teknolojilerine dayalı olarak geliĢen bu süreçle birlikte üretim 

biçimleri de değiĢmiĢ ve bilgi hem üretim hem de yönetim aĢamasında stratejik bir 

değer kazanarak hammadde, emek ve sermayenin yanında bir üretim faktörü olarak 

yer almaya baĢlamıĢtır.  

KüreselleĢmenin yarattığı dönüĢüm sonucunda, teknolojik geliĢmeler ve 

teknolojinin nitelik değiĢtirmesi, bilgisayarlaĢma, endüstride üretkenliğin artması, 

insan emeğinin yerine bilgisayarın geçmesi, insan emeğinin entellektüel düzeyinin 

geliĢmesi, ekonomide yeni üretim sektörlerinin ortaya çıkması, endüstriyel üretimin 

ağırlığını kaybetmesi ve yerini giderek hizmet sektörü ile bilgisayar ve uzay 

teknolojileri üreten bir imalat sektörüne bırakması, özellikle hizmet sektörü içinde 

bilginin elde edilmesi, iĢlenmesi, saklanması ve kullanılması ile ilgili ve bununla 

bağlantılı yeni sektörlerin (bankacılık, taĢımacılık ve tasarımcılık gibi) geliĢmesiyle 

birlikte endüstri toplumu devri kapanmakta ve yerini bilgi ve iletiĢim teknolojilerine 

dayalı bilgi toplumuna bırakmaktadır. (Yalınpala, 2002; 288) 

Bilgi toplumu (sanayi sonrası toplum ya da enformasyon toplumu) kavramını 

tanımlamak üzere farklı ölçütlerden yola çıkılarak yapılan iki ana sınıflandırma 

bulunmaktadır. Birincisinde bilgi toplumu, yeni bir toplumsal yapı olarak ele 

alınmakta
1
 ikincisinde ise bir durum saptaması veya bilgi iletiĢim teknolojilerindeki 

geliĢmelerin sonuçları üzerine istatistiki veriler ve nicel göstergeler değerlendirilerek 

bilgi sektörünün hakim katma değer yaratıcısı olduğu, adına bilgi ekonomisi denilen 

yeni bir ekonomik sektörden
2
 söz edilmektedir. (Törenli, 2004; 27,43) 

KüreselleĢmeyle birlikte önemi giderek artan bilgi, toplumsal bir değiĢime 

neden olmuĢ ve yeni bir toplum düzeni geliĢtirmiĢtir.                                              

                                                           
1 Marshall McLuhan, Daniel Bell, Alvin Toffler, Masuda bu yaklaĢımı destekleyenlerdir.  

2 Fritz Machlup, Rubin, Huber, Marc Uri Porat, Nora, Minc bu yaklaĢımı destekleyenlerdendir.
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Bilgi toplumu; bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, bilginin toplanması, 

iĢlenmesi, paylaĢılması, dağıtılması, kullanılması ve üretilmesindeki hız, bilginin 

alınıp-satılan bir mal (meta) haline gelmesi ve hizmet sektörünün büyümesi   

(Yılmaz, 1997; 57) ile birlikte geliĢmiĢtir. Bilgi toplumu olabilmek için sanayi 

toplumu sürecini tamamlayarak küreselleĢmenin getirdiği ekonomik, toplumsal, 

kültürel ve teknolojik koĢulları ülkenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumuna 

uyarlamak; bilgi ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerini tüm sektörlerde her alanda 

kullanmanın yanı sıra bunu yalnızca kullanmakla kalmayıp üreten ve geliĢtiren bir 

toplum düzenini sağlamak gerekir. Bilgiyi üretmeden tüketen, bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerini yalnızca ithal edilerek kullanan bir toplum bilgi toplumu olarak 

değerlendirilemez. Bu yapıdaki bir toplum, küreselleĢmenin zorlu rekabet Ģartlarında 

ezilen, geliĢmiĢ ülkeler için açık pazar konumunda ve yalnızca teknolojik açıdan 

değil buna bağlı olarak sosyal ve kültürel açıdan da dıĢa bağımlı bir toplum haline 

gelecektir. Ayrıca teknolojiyi üreten, geliĢtiren ve en üst düzeyde kullanabilen 

ülkelerle ile geliĢmekte olan ülkeler arasındaki farklılıklar ve eĢitsizlikler, hem 

toplumun farklı kesimleri hem de ülkeler arasında “dijital uçurum (dijital bölünme)” 

adı verilen uçurumlar yaratmaktadır. Bilgi toplumu ve küreselleĢme eleĢtirilerinin 

ortak noktası iĢte bu eĢitsizliklerdir. Giddens‟a göre (2000) siyasal, teknolojik ve 

kültürel boyutları da içeren küreselleĢme sürecinde, yoksul ülkeler pazar konumunda 

olup daha da yoksullaĢırken geliĢmiĢ ülkeler hem ekonomik hem de kültürel açıdan 

güç kazanmaktadır. Bu nedenle küreselleĢme dünyayı kaybedenlerin çok olduğu, 

kazananlar ve kaybedenler diye iki gruba ayırmaktadır. Giddens, bu sebepten dolayı 

küreselleĢmeyi “global bir köyden” ziyade “global bir yağma”ya benzetmektedir. 

(SarıtaĢ, 2006; 118-119)  
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KüreselleĢmenin eĢitsizlikleri artırması, yoksullaĢtırması ve kültürel anlamda 

tektipleĢtirmesi gibi eleĢtirilen etkilerini en aza indirebilmek ve bilgi toplumu olma 

yolunda ilerleyebilmek için süreçlere tek taraflı bakmadan eleĢtirel yaklaĢmak, 

özellikle bilgi ve iletiĢim teknolojileri bakımından yalnızca kullanan bir toplum 

olmak yerine üretip geliĢtiren bir toplum olmak ve ülkesel koĢullara göre sürecin 

olumlu yönlerinden en uygun Ģekilde yararlanıp topluma uyarlayabilmek gerekir. 

 Teknolojinin, geliĢmiĢlik düzeyini ve değiĢimi belirleyen bir etken haline 

gelmesi, yeni bilgi, nitelik, organizasyonel biçimler
3
 ve kuruluĢlararası bağlantıların 

varlığını bir baĢka deyiĢle yeni teknolojik yetenekleri gerekli kılmıĢtır. Bu yetenek 

yalnızca teknoloji geliĢtirme becerisi değil, ithal dahi edilse teknolojinin etkin 

kullanımıdır. Teknolojinin etkin kullanımı, donanımların satın alınmasından çok, 

geliĢim sürecine teknoloji belirleyici nitelikli kurumsal oluĢumların dahil edilmesiyle 

ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenerek yeni teknolojiler geliĢtirilmesiyle mümkündür. 

Yeni teknolojilerin geliĢtirilmesi hem maddi kaynağa ve insan kaynaklarına hem de 

bilimsel ve teknolojik altyapıya olan ihtiyacı artıracaktır. (Soyak, 2002; 103-104)                                        

Bu ihtiyaçların verimli ve etkin bir Ģekilde karĢılanması ise planlı bir stratejinin ve 

uzun dönemli politikalarının oluĢturulmasını gerektirir.  

 KüreselleĢmeyle beraber kurumsallaĢan organizyonların çoğu bilgi 

toplumuna geçiĢ sürecinde ve küreselleĢmenin yarattığı eĢitsizliklerin giderilebilmesi 

yönünde yapılması gerekenler ve alınabilecek önlemler üzerine çalıĢmakta ve çok 

sayıda konferans, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemektedir. ITU ve UNESCO 

özellikle yayınladıkları raporlarla (McBride Raporu, Mailand Raporu) tek yönlü bilgi 

akıĢının dengelenmesi, ülkeler arasındaki bilgi ve teknoloji eriĢim uçurumunun 

kapatılması (dijital uçurum) konusuna çözümler aramaktadır.                         
                                                           
3
 
UN, WB, IMF, WTO, ITU, OECD, UNESCO, G7, G8 gibi uluslar arası organizasyonlar küreselleĢmeyle birlikte kurumsallaĢmıĢlardır.
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Özellikle UN (BirleĢmiĢ Milletler) ve ITU (Dünya Telekominikasyon Birliği)‟nun 

koordinasyonunda iki aĢamalı olarak (Cenevre 2003, Tunus 2005) gerçekleĢtirilen 

“Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi”
4
, evrensel, kolayca eriĢilebilen, tarafsız ve ucuz bilgi 

ve iletiĢim teknolojileri altyapısının ve hizmetinin kurulması, herkes için bilgi 

toplumu anlayıĢıyla toplumun tüm kesimlerinin bilgiye eriĢiminin sağlanması ve 

sayısal uçurumun azaltılması amacıyla uluslar arası iĢbirliğini sağlamıĢtır. 

 Avrupa Birliği‟nin bilgi toplumu olma yolunda hazırladığı bilim ve teknoloji 

politikaları (Çerçeve Programları) değerlendirildiğinde AB‟de geçerli yaklaĢım, bilgi 

iletiĢim teknolojilerinin ekonomiyi ve toplumu değiĢtirdiği, yeni çalıĢma yolları ve 

yeni iĢ alanları yaratmasının yanı sıra toplumun sağlık, çevre ve istihdam gibi önemli 

sorunlarına da çözümler ürettiği Ģeklindedir. AB programlarına göre (6.Çerçeve) 

bilgi toplumu, “enformasyon ve bilgiye dayanan, sürdürülebilir geliĢmeyi, toplumsal 

kaynaĢmayı, geliĢtirilmiĢ yaĢam kalitesini amaçlayan toplumdur.” (Törenli, 2004;66)  

 Toplumların bilgi toplumu olma hedefini gerçekleĢtirebilmesi, o toplumun 

sosyal, kültürel, politik, ekonomik, sosyo-ekonomik, bilimsel ve teknolojik açılardan 

yaĢanan tüm bu değiĢim ve dönüĢüm sürecine uyarlanabilmesine bağlıdır. Bu amaçla 

belirlenecek ulusal politikalar (bilim, teknoloji, bilgi, eğitim vb.) çerçevesinde 

toplumun tüm kesimleri için eĢitlik, sürdürülebilir geliĢme, güvenlik, sosyal adalet 

sağlanmalı, kamusal ve özel enformasyona ulaĢma, onu elde edebilme ve 

kullanmadaki eĢitsizlikleri en aza indirecek eylemler ve mekanizmalar 

geliĢtirilmelidir.  

 ĠĢte bu noktada; bilgi toplumunun ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi ve 

eĢitsizliklerin en aza indirilmesinde bilgi merkezleri, kütüphaneler, üniversiteler ile 

bilgi ve belge yöneticileri (kütüphaneciler) anahtar rol oynamaktadır.     
                                                           
4
 
Ayrıntılı bilgiye http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Yayinlar/080100_DBTZNihaiDokumanlari.pdf  adresinden eriĢilebilir. (10/04/20010)

 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Yayinlar/080100_DBTZNihaiDokumanlari.pdf
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Enformasyon zengini ve enformasyon fakiri arasındaki dengenin sağlanması, 

herkesin bilgiye ve bilgi iletiĢim teknolojilerine eriĢebilmesi, hızlı ve ucuz eriĢim 

yollarının devlet eliyle sağlanabilmesi için kütüphanelere gereken önemin 

gösterilmesi gerekir.  

 Günümüz bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geçmiĢtekilerden farkı; 

enformasyonu, elektronik ortamda, sayısal (dijital) bir biçime dönüĢtürerek çok daha 

hızlı iĢlenebilir ve iletilebilir hâle getirmesidir. (Göker, 2009; 35) Kütüphanelerin 

bilgi ve iletiĢim teknolojileriyle donatılarak yenilenmesi ve öncelikle 

kütüphanecilerin sonrasında da halkın bu teknolojilerle tanıĢtırılması ve teknoloji 

temelinde enformasyon okuryazarı kılınması için gerekli adımların atılması 

geliĢtirilecek bilgi politikaları içerisinde mutlaka yer almalıdır. Bilginin kolay 

eriĢilebilir ve paylaĢılabilir olması, olumlu etkilerinin yanı sıra gereken önlemler 

alınmadığı takdirde olumsuz sonuçlar da doğurabilir. Bu noktada kütüphanelerin 

önemi daha da artmaktadır. Çünkü kütüphaneler herkesin her türlü bilgiyi paylaĢıma 

açabildiği ağ ortamının aksine güvenilirliği olan süzülmüĢ, nitelikli bilgiyi kullanıma 

açmaktadır. Bu bağlamda bilginin güvenilirliği ve bilimsel bilgi üretimi teĢvik 

edilmeli; fikri mülkiyet haklarının korunması politikalar doğrultusunda yasal 

güvence altına alınmalıdır. 

 Ġçinde bulunduğumuz küreselleĢme ve bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde 

yaĢanan tüm bu dönüĢüm ve değiĢimler; yeni iletiĢim araçları ve iletiĢim yollarına 

bağlı olarak bilgi kayıt ortamlarını, bilgi üretim biçimlerini, bilgi paylaĢım yollarını, 

bilgi dağıtım kanallarını ve bilgi kullanım yöntemlerini de değiĢtirmiĢ ve 

çeĢitlendirmiĢtir. Buna bağlı olarak özellikle yayıncılık, eğitim, iletiĢim ve biliĢim 

sektöründe de geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 
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ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ve özellikle internet, yayıncılıkta 

bilginin paylaĢım hızını artırmıĢ ve eriĢimini kolaylaĢtırmıĢ; bilgisayar 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler ise bilginin elektronik ortamda üretilmesini, 

elektronik ortama aktarılmasını, depolanmasını, paylaĢılmasını ve hizmete 

sunulmasını sağlamıĢtır.  

 Yayıncılık sektöründe e-kitapların yaygınlaĢmasıyla birlikte, yeni üretim 

biçimlerine bağlı olarak e-kitap yazılım ve donanım üreticileri ile dağıtım kanalında 

yayıncı ve kitabevine ek olarak e-kitap sağlayıcı veya e-kitap toplayıcı (e-book 

provider/e-book aggregator) denilen ve yeni iĢ alanları ortaya çıkmıĢtır.  

 Eğitim sektöründe özellikle internet aracılığıyla uygulanan uzaktan eğitimde 

elektronik yayınlardan (kitap, dergi vb.) yararlanılmıĢ, kütüphaneler koleksiyonlarına 

e-yayınları eklemeye ve e-kitapların yer aldığı veritabanlarına üye olmaya 

baĢlamıĢlardır. Okullarda pahalı ve ağır basılı kitaplar yerine yüzlerce kitabı 

hafızasında taĢıyabilen e-kitap okuyucular kullanılmıĢtır. Bilgiye eriĢimde köprü 

görevi üstlenen kütüphaneler internet sayesinde elektronik yayınlarını hizmete 

sunmuĢ ve böylelikle araĢtırmacılar ücretsiz olarak bilgiye zamandan ve mekandan 

bağımsız bir biçimde ulaĢabilmiĢtir. 

 BiliĢim sektöründe ise bilgi toplumu olma sürecinde önde olan, 

küreselleĢmenin etkilerini lehine çevirerek dünyada lider duruma gelen yazılım ve 

donanım üreten teknoloji devleri, özellikle elektronik kitapların yaygınlaĢmasıyla 

birlikte e-kitap okuyucu yazılım ve donanımları üretmeye baĢlamıĢlardır.  

 Bir diğer açıdan elektronik kitap endüstrisi yeni geliĢmekte olduğundan 

standartlar,   bibliyografik  denetim,   derleme,   telif  haklarının korunması  gibi 

önemli konularda zaman zaman sorunlar yaĢanmaktadır.                                
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Özellikle sektörün geliĢmiĢ olduğu ülkelerde ulusal ve uluslar arası düzeyde 

kurulmuĢ birçok organizasyon tarafından yoğun olarak yürütülen çalıĢmalarla 

yaĢanan sorunlar için çözümler geliĢtirilmektedir. KüreselleĢmeyle birlikte bilgiye 

verilmesi gereken önemin ve değerin farkına vararak kurumsallaĢan bu 

organizasyonlar, dijital uçurumun azaltılması için çalıĢmalar yürütmektedir. 

 Tüm bu geliĢmelere paralel olarak kütüphanelerde yaĢanan değiĢim 

kütüphane hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırmıĢtır. Kütüphaneler raflarla sınırlı 

koleksiyonlar ve salonlarla sınırlı mekanlar yerine tüm dünyaya sınırsız biçimde 

hizmet sunan, bilgisayar ve iletiĢimde son teknolojilerin kullanıldığı, kurumlar haline 

gelmiĢtir. Sürekli geliĢen ve elektronik ortama uyarlanan kataloglama ve sınıflama 

standartları, bibliyografik denetim ve derleme yöntemleri ile bunlara bağlı olarak 

geliĢen yeni hizmetler, kütüphaneleri ve kullanıcılarını sürekli bir değiĢime 

yöneltmiĢtir. Bilgi toplumuyla birlikte önem kazanan hizmet sektörü ve hizmet 

üreten kurumlar (bankalar, kütüphaneler vb.) bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

kullanılmasıyla mekandan bağımsız, zamanla sınırlandırılmayan daha hızlı hizmet 

veren kurumlara dönüĢmüĢtür.  

1.1. Konunun Önemi 

  E-kitaplar, baĢlangıçta üniversitelerde ve diğer okullarda yardımcı olarak 

yaygın biçimde kullanılmıĢ, daha sonra yayınevleri ve üniversitelerin iĢbirliğiyle 

mevcut ders kitapları elektronik ortama aktarılmıĢ, yayımlanmıĢ ve web siteleri 

üzerinden eriĢimi mümkün kılınmıĢtır. Gelecekte de giderek önem kazanan uzaktan 

eğitim alanında e-kitapların rolünün artacağı söylenebilir. 
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 E-kitap kullanımının tüm dünyada özellikle yayıncılık, eğitim ve bilgi 

hizmetleri alanlarında ve maliyetinin düĢük olması, yerden ve zamandan tasarruf 

sağlaması, her an eriĢilebilir olması, eriĢim ve sağlama kolaylıkları ile yazarlar 

açısından yayın ve yayım kolaylığı getirmesine bağlı olarak artacağı ortadadır.         

E-kitapların internet dıĢında da okunabilmesini sağlayan elde taĢınabilir cihazların ve 

basılı kitap okuma zevkini veren yazılımların geliĢtirilmesiyle e-kitap kullanımı 

giderek yaygınlaĢmıĢ ve e-kitap endüstrisi geliĢmiĢtir. E-kitaplar için standartlar 

geliĢtirilmiĢ; e-kitapların internetten yayınlanmasıyla doğacak olan telif hakkı 

sorununa karĢı da protokoller ve lisanslar hazırlanmıĢtır. 

 Dünyada bu geliĢmeler yaĢanırken ülkemizde elektronik yayıncılık daha çok 

dergi yayıncılığıyla sınırlıdır. Elektronik kitapların üretimi ile ilgili çalıĢmalar, 

mevcut basılı yayınların elektronik ortama aktarılmasından öteye geçmemektedir.   

E-kitapların kullanıcılarına (okuyucular, araĢtırmacılar, yazarlar, yayıncılar, 

kütüphaneler) sağladığı yararlar toplum tarafından bilinmemektedir. Ülkemizde 

elektronik kitap teknolojisindeki geliĢmeler takip edilmekte ancak gereken teknolojik 

altyapı, içerik, eğitim, personel yetersizliği nedeniyle e-kitap endüstrisinden söz 

etmek mümkün değildir.  

 Ülkemizde mesleki literatürde e-kitaplarla ilgili çalıĢma sayısı yok denecek 

kadar azdır ve konuyla ilgili kapsamlı bir araĢtırma yapılmamıĢtır. Bu bağlamda      

e-kitaplarla ilgili ülkemizdeki bilgi eksikliğini giderebilecek olan çalıĢmamız;  

 e-kitap olgusunu bilimsel yöntemle irdeleyen, konuyu kapsamlı ve ayrıntılı 

bir biçimde ele alan; 
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 e-kitap üretimi, yayımı ve kullnanımına iliĢkin teknik ve yasal sorunları 

ortaya koyarak bunlara çözüm önerileri getiren ilk araĢtırma olması 

bakımından önem taĢımaktadır.  

 Ayrıca; 

 Koleksiyonlarında e-kitaplara yer vermeyi düĢünen kütüphaneler için 

dünyada üretilen e-kitap yazılımları ve donanımları, e-kitap yayıncıları,       

e-kitap sağlayıcı firmalar,  

  Endüstride yer alan aktörler için e-kitap sektöründe yaĢanan geliĢmeler, 

sorunlar ve geliĢtirilen çözümler, 

 E-kitapların kullanımıyla doğan telif hakkı ve derleme sorunlarının 

çözümüne yönelik hazırlanan teknik ve yasal düzenlemeler, 

hakkında verdiği bilgilerle konuyla ilgilenen her kesime rehberlik edecektir.   

 Kısacası bu tez çalıĢması, kapsamında yer alan bilgiler ve konuyu ele alıĢ 

biçimi bakımından değerlendirildiğinde, e-kitap sektörünün geliĢtiği ülkelerde 

yapılan güncel araĢtırmaların büyük çoğunluğuna yer vermesi, e-kitap sektöründeki 

paydaĢların belirlenmesi, mevcut sorunları ortaya koyarak bunlara yönelik 

yaklaĢımları sunması ve ülkemiz açısından da durum tespiti yapması nedeniyle 

konuyla ilgilenenlere rehber bir kaynak niteliği taĢımaktadır. 

1.2. Amaç ve Kapsam 

 Son yıllarda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı geliĢim ve değiĢim 

özellikle yayın/yayıncılık sektöründe yeniliklere neden olmuĢ ve elektronik 

yayın/elektronik yayıncılık kavramlarını doğurmuĢtur. Elektronik yayın türlerinden 

biri olan elektronik kitapların kullanımı da tüm dünyada büyük bir hızla 

geliĢmektedir. 
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 GeçmiĢte bilim kurgu romanlarına konu olan elektronik kitap, özellik son 20 

yıl içinde kattetiği geliĢim ivmesiyle baĢta A.B.D. ve Ġngiltere de olmak üzere 

geliĢen e-kitap teknolojisi, e-kitap okuyucuların üretimindeki artıĢ, bu pazarda 

yaĢanan fark edilir rekabet nedeniyle daha popüler olmaya baĢlamıĢtır. 

KüreselleĢmeyle birlikte artan yeni talepler ve rekabet, teknoloji kaynaklı bir 

çekiĢmenin doğmasına sebep olmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında bilgiye eriĢimi 

hızlandıran bir araç olarak e-kitaplarda, BĠT‟nde yaĢanan her yenilikle birlikte çok 

sık bir Ģekilde güncellenmeye baĢlanmıĢtır.  

 Anılan geliĢmelere rağmen, e-kitap kavramının ne olduğu, e-kitap tanımının 

nasıl yapılacağı, e-kitabı oluĢturan unsurlar vb. konularda literatürde çok sayıda ve 

çok farklı görüĢler bulunmaktadır. Elektronik kitabın tanımı halen üzerinde fikir 

birliğine varılamamıĢ bir konudur. Bunun yanı sıra sağlamıĢ olduğu avantajlar 

nedeniyle gelecekte basılı kitapların yerini alacağı ile ilgili de tartıĢmalar devam 

etmektedir. 

  Bu çalıĢmanın amacı son teknolojik geliĢmelerle ülkemizde geliĢen 

elektronik yayıncılıkta, elektronik kitap olgusu hakkında bilinmesi gerekenleri ve 

dünyadaki geliĢmeleri ortaya koymak ve ülkemiz açısından bir durum 

değerlendirmesi yapmaktır. 

Bu amaçla araĢtırmanın kapsamı; 

- E-kitabın tanımlanması, 

- E-kitabın geliĢimi, 

- GeliĢtirilen e-kitap biçimleri, 

- E-kitap yazılım ve donanımları, 
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- Elektronik kitabın üretiminde, dağıtımında ve kullanımında yer alanlar 

(yazarlar, yayıncılar, e-kitap sağlayıcılar, kütüphaneler) ve bunların rolleri, 

- Elektronik kitap sağlama yolları, 

- E-kitap kullanımının okuyucular, yazarlar, yayıncılar ve kütüphaneler 

açısından avantajları ve dezavantajları, 

- E-kitapların tanımlanması, bibliyografik bilgilerinin kaydedilmesi ve 

kataloglama için geliĢtirilen standartlar ve bu konulardaki çalıĢmaları 

yürüten organizasyonlar, 

-  E-kitapların özgünlüğünün ve telif haklarının korunması için geliĢtirilen 

sistemler ve telif hakkı yasaları, 

- E-kitapların derlenmesi ve ilgili derleme yasaları,  

konularını içerecek biçimde dünyadaki uygulamalardan, teknik ve yasal 

düzenlemelerden örnekler verilerek oluĢturulmuĢtur. E-kitap endüstrisinin 

ülkemizdeki durum tespiti de yukarıdaki sistematik çerçevesinde ele alınmıĢtır.  

 Konu ele alınırken geliĢen bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin (yeni bir teknoloji 

olarak e-kitapların) toplum üzerindeki sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve sosyo-

ekonomik etkilerine değinilmemiĢtir. Özellikle kütüphaneler ve kütüphanecilik 

açısından sağlayacağı yenilikler ve değiĢiklikler ile yayıncıların e-kitaplara yaklaĢımı 

üzerinde durulmuĢtur.  

1.3. Hipotez 

Bilgiye eriĢimde bir araç olan elektronik kitapların kullanımının hızla 

artmasının baĢlıca nedeni, kullanıcılarının bilgi ihtiyacını anında, kesintisiz ve daha 

düĢük maliyetle sağlamaya yönelik talepleri ve yeni teknolojinin onlara bu imkanı 

sunabilmesidir.  
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Bunun yanı sıra e-kitapların kullanımı, eriĢimi, paylaĢımı, dağıtımı ve 

çoğaltılmasının hem kullanıcılar hem de yayıncılar açısından basılı kitaplara oranla 

yeni avantajlar sağlamasıdır. Kütüphaneler açısından yerden tasarruf sağlaması ve 

aynı anda birden fazla kullanıcının yararlanabilmesi de sağlamıĢ olduğu 

kolaylıklardandır.  

Elektronik kitaplar yayıncılar için geleneksel kitaplardan daha düĢük 

maliyetle üretilebilen (ilk maliyetleri dıĢında) ve eriĢilebilen yayınlardır. Elektronik 

kitap kullanımında gerek internet üzerinden eriĢilebilen e-kitaplar gerekse e-kitap 

okuyucu donanımlara yüklenmiĢ e-kitaplar olsun yer ve zaman sınırlılığını kaldırır. 

 E-kitaplarda standartlaĢma, bibliyografik denetim, telif hakkının korunması, 

derleme gibi konularda ortaya çıkan sorunlara yönelik tüm dünyada teknik ve yasal 

anlamda düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Ülkemizde yayıncılar e-kitap yayıncılığı konusunda teknik altyapının ve 

personelin yetersiz olduğunu ve toplumun henüz e-kitap kullanımına hazır 

olmadığını düĢünmektedir.  

BaĢlangıçta tüm dünyada elektronik kitap kullanımının basılı kitaplar ve 

kütüphanelerin varlığı için tehdit oluĢturacağı endiĢesi yaĢanmıĢ olmasına rağmen, 

günümüzde akademik ve bilimsel araĢtırmalarda ve uzaktan eğitimde sağladığı 

avantajlar bu endiĢenin önüne geçmiĢ ve kütüphaneler e-kitabın topluma tanıtılması 

ve bilgiye eriĢim ve kullanım eĢitsizliğinin azaltılmasında etkin rol almıĢtır.  

Ülkemizde de bu yönde bir bilinç oluĢturulması elektronik kitap olgusunun 

yeterince tanınmasıyla mümkün olacaktır. 

 

 



 

16 

Bu doğrultuda araĢtırmanın hipotezi Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

“Ülkemizde e-kitap kullanımı ve buna bağlı olarak e-kitap endüstrisi gelişmemiştir.” 

Bu sonuca neden olan durumlar Ģunlardır; 

1- E-kitap endüstrinin aktörlerinden olan yayıncılar, e-kitap üretimi konusunda 

teknolojik altyapıya sahip değildir. 

2- Akademik çevreler dıĢında e-kitap kullanım oranı düĢüktür. Türkçe içerik 

(türkçe e-kitap azlığı) yetersizdir. 

3- E-kitapların üretimi, dağıtımı ve kullanımına yönelik yasal ve teknik 

düzenlemeler yetersizdir.  

1.4. Yöntem 

 AraĢtırma konusu ile ilgili kaynakların belirlenmesi için uzun süren bir 

literatür taraması yapılmıĢtır. Bu literatür taramasında özellikle “e-kitap tanımı” 

üzerine çok sayıda ve birbirinden çok farklı görüĢlere rastlanmıĢtır. Bu sebeple 

mevcut çok sayıda görüĢten örneğe yer verilerek e-kitap olgusu tüm algılanıĢ 

biçimlerine uygun olacak biçimde tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler ve internet kullanımın sağladığı 

avantajlar e-kitap endüstrisinin hızlı bir biçimde geliĢmesine ve çok sayıda yazılım 

ve donanım üretilmesine sebep olmuĢtur. Yazılım ve donanımın artması da e-kitap 

biçimlerini çeĢitlendirmiĢtir. E-kitap biçimleri sınıflandırılırken temel kriter olarak 

içeriğin kullanılabilirliği ve eriĢilebilirliğinin yanı sıra tescilli dosya biçimleri, ortam 

biçimi, standartlar, içeriğin uzunluğu gibi özellikler de dikkate alınmıĢtır. 

E-kitap endüstrisinin özellikle A.B.D ve Ġngiltere baĢta olmak üzere 

dünyadaki geliĢiminin tarihsel bir sistem içerisinde görülebilmesi için 1973-2008 yılı 

Kasım ayı sonuna kadar geçen süreyi kapsayan bir kronoloji oluĢturulmuĢtur. 
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E-kitap yazılım ve donanımları, oluĢturulan kronolojik sıraya uygun olarak 

teknik özellikleri ele alınarak ayrıntılı bir biçimde incelenmiĢtir. Özellikle 

araĢtırmacıların e-kitap donanımlarıyla ilgili biçimsel değiĢimi de görebilmesi 

açısından görsel öğelere de yer verilmiĢtir. E-kitap endüstrisinin paydaĢlarını 

oluĢturan yazarlar, yayıncılar, e-kitap sağlayıcılar, kütüphaneler ve kullanıcılar;       

e-kitapların üretimi, dağıtımı, kullanımı baĢlığı altında ayrı ayrı değerlendirilmiĢ ve 

uygulamalar örneklendirilmiĢtir. 

AraĢtırma konusu ile ilgili belgeleri tespit etmek ve tanımlamaları, 

açıklamaları ve değerlendirmeleri oluĢturabilmek için “belgesel tarama yöntemi” 

kullanılarak kapsamlı bir literatür taraması yapılmıĢtır.  

Yayıncıların e-kitaba bakıĢ açılarını tespit etmek ve ortaya koymak amacıyla 

iki aĢamalı bir anket hazırlanmıĢtır. Bu anket Türkiye Yayıncılar Birliği‟ne bağlı 

yayıncılara e-posta yoluyla iletilmiĢtir. Anket çalıĢmasının birinci aĢamasında          

e-posta adresine eriĢilebilen toplam 265 yayınevine “E-kitap yayıncılığı yapıyor 

musunuz” sorusu yöneltilmiĢtir. Bu soruya cevap “evet” cevabını veren 3 yayınevi 

de ikinci aĢaması olarak 12 soruluk bir baĢka anket gönderilmiĢtir. 

Betimleme yöntemi kullanılarak ülkemizde konuyla ilgili e-kitap 

endüstrisinin mevcut durumunun ne olduğu, yazarların ve yayıncıların konuya bakıĢ 

açıları, derleme ve telif hakkı yasalarının e-kitaplarla iliĢkilendirilebilecek bölümler, 

var olan veya oluĢacak sorunlar için alınabilecek önlemlerin neler olabileceği konusu 

üzerinde durulmuĢtur.  
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1.5. Kaynaklar 

AraĢtırma için yapılan literatür taramasında basılı kaynaklardan, 

veritabanlarından ve elektronik kaynaklardan yararlanılmıĢtır. Ġnternetten yapılan 

taramalarda yabancı dil birçok makaleye, toplantı sunumuna ve bildiri metnine 

eriĢilmiĢtir. Yabancı literatürde çok sayıda makale ve kaynak bulunmasına rağmen, 

yerli literatürde kaynak yetersizliği yaĢanmıĢtır. Bu sebeple yapılan internet 

taramasında konuyla ilgili Türkçe forumlardan, bloglardan, gazete haberlerinden de 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırma Türkçe kaynaklar bakımından internetten alınan bilgiler, 

yayınlanmıĢ birkaç makale, toplantı sunumları ve bildiri metinleri ile elektronik 

yayıncılık ve elektronik bilgi kaynakları hakkında hazırlanan tezler incelenerek 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

E-kitap yazılımları ve donanımları, e-kitap sağlayıcılar, e-kitap yayıncıları vb. 

bilgiler için firmaların kendi web siteleri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. E-kitap 

yazılım ve donanımlarına ait verilen görsel öğelerin çoğu üretici firmaların web 

sitelerinden alınmıĢtır.  Ancak çözünürlük kalitesinin yetersiz olduğu durumlarda 

internet taramasıyla elde edilen öğeler kullanılmıĢtır.  

Kaynaklar için YOK Tez Veri Kataloğu, Dissertations Abstracts, ISI Web of 

Knowledge, E-Prints in LIS, Internet Library for Libraries, Bubl Link, Google 

Scholar, ACM Portal, DOAJ, Proquest, Türk Kütüphaneciliği Dizini, Bilgi Dünyası  

Dergisi, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye Bibliyografyası, IFLA, OCLC, 

International Digital Publishing Forum (IDPF) gibi kütüphanecilik ve yayıncılıkla 

ilgilenen organizasyonların web siteleri taranarak çeĢitli makalelere eriĢim 

sağlanmıĢtır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Açık ArĢivi, ODTU Kütüphanesi ve Milli 

Kütüphane arĢivlerinde de tarama çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
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1.6. Terminoloji 

 Elekronik yayıncılık (e-yayıncılık): Elektronik yayıncılık (e-yayıncılık) 

"belgelerin" elektronik ortamlar ve/veya ağlar aracılığıyla dağıtımı, 

arĢivlenmesi ve bu belgelere eriĢilmesi olarak tanımlanabilir. (Tonta, 2000) 

 Elektronik kitap (e-kitap): E-kitap, elektronik ortamda yayımlanan ya da 

elektronik ortama aktarılarak bu ortamda kullanılan, çeĢitli yazılımlar ve 

cihazlarla okunabilen ya da izlenebilen metin, resim, film ve sesleri 

barındıran bir medya biçimidir. (Demiray, 2005) 

 E-kitap teknolojisi: E-kitap teknolojisi; yazılım, donanım ve protokoller 

olmak üzere üç bileĢenden oluĢan (Rukancı, 2003) elektronik kitapların 

okunabilmesi için gereken teknolojidir.  

 E-kitap formatları: E-kitap okuma yazılım ve donanımlarından hangisinin 

kullanılacağını belirleyen dosya biçimleridir. Bunlar HTML (web), PDF 

(adobe reader), LIT (Microsoft reader),  PDB (palm-el bilgisayarları için), 

DOC (word), TXT ya da ASCII uzantılı dosya türleridir. 

 E-kitap yazılımları: E-kitapların bir pc veya e-kitap okuma cihazına internet 

üzerinden indirilmesini ve içeriğinin kitap benzeri bir formatta 

görüntülenmesini sağlayan yazılımlardır (programlardır). (Rukancı; 2003) 

 E-kitap donanımları (elektronik kitap okuma cihazları): Elektronik 

kitapların bilgisayar dıĢında okunmasını, taĢınmasını sağlayan farklı görüntü 

ve kullanım özellikleri bulunan e-kitap okuma cihazlarıdır.  

 Paralel yayıncılık: Bir yayının hem basılı ortamda hem de elektronik 

ortamda üretilmesidir. 
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 Kendi Kendine Yayıncılık (e-vanity/self publishing): Elektronik 

yayıncılıkla birlikte geliĢen bu yeni yayıncılık biçimi yazarın bütün masrafları 

karĢılaması kaydıyla kitaplarını özgürce ve her anlamda dilediği gibi 

(görünüm, cilt, tipografi vb.) düzenleyerek yayınlamasını sağlar. 

 E-kitap Sağlayıcı: Elektronik kitapların dağıtımında web sitesi üzerinden 

ücretsiz eriĢim ile veya özellikle kütüphanelerle yapılan anlaĢmalar 

çerçevesinde farklı abonelik ya da satın alma modelleriyle hizmet veren özel 

firmalar ya da web siteleridir. Netlibrary, Ebrary, SpringerLink e-kitap 

sağlayıcılardan bazılarıdır. 

 Dijital Hak Yönetimi (DRM): Elektronik yayınların yazarının ve/veya 

yayıncısının fikri haklarının hukuki olarak korunması; yayının çoğaltılması 

ve paylaĢılmasıyla doğacak hakların takibi; yayının çoğaltılması, basılması ve 

izinsiz paylaĢılmasını engelleyen yöntemler ve teknik uygulamalardır. 

 Derleme ve derleme sorunu: Bir ulusun kültürel varlığını oluĢturan tüm 

yayınlarının, toplumun bilgi ve yararına sunulmak, saklayarak geleceğe 

ulaĢtırmak üzere belli bir miktarının kanunla devlete verilmesidir.(Zan, 2006) 

Elektronik kitapların saklanması, korunması, arĢivlenmesi ve yeniden 

hizmete sunulması ile ilgili olarak yaĢanan sorunları ifade eder. 

 Telif hakkı ve telif sorunu: Telif hakkı özgün ve yaratıcı eser sahiplerine 

(yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vd.) belirli bir süre için yasayla tanınan 

manevi  ve ekonomik haklardır. (Tonta, 2003) Elektronik kitaplarda özellikle 

kopyalama ve dağıtım kolaylığı olmasından kaynaklanan telif sorunları 

yaĢanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için mevcut yasal düzenlemeler 

yeterli değildir.  
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II. BÖLÜM 

ELEKTRONĠK KĠTAP  

 

2.1 Elektronik Kitap Nedir? 

 Yazının icadından sonra bilgiyi paylaĢma, kayıt altına alma ve geleceğe miras 

bırakma isteğiyle insanoğlu farklı bilgi kayıt ortamları kullanmıĢtır. Bilgiyi kayıt 

altına almak için kullanılan en eski ve dayanıklı bilgi kayıt ortamı taĢtır.  Daha sonra 

kil tabletler, madenler, ağaçtan yapılmıĢ levhalar, kemik, papirüs, parĢömen ve kağıt 

kullanılan kayıt ortamları olmuĢtur. (Zan, 2006: 20) 

Günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin takip edilemeyen bir hızla 

geliĢmesi ve özellikle internet kullanımının yaygınlaĢmasıyla basımcılığın 

geliĢmesinde bir dönüm noktası olan Gutenberg‟in matbaası yerini farklı 

teknolojilere bırakmaya baĢlamıĢtır. Yeni geliĢen bu teknolojilerle, bilginin 

paylaĢımında zamandan ve maliyetten, bilginin depolanmasında ise yerden tasarruf 

edilmiĢ, bilginin üretiminde de etkinlik ve verimlilik artmıĢtır. (Atılgan, 2006: 4)  

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerle ortaya çıkan, elektronik bilgi 

kaynakları adı verilen ve güncel bilgiye daha kolay eriĢim sağlaması nedeniyle 

geleneksel bilgi kaynaklarının yerini almaya baĢlayan bu yeni bilgi taĢıyıcılarını, 

“CD-ROM‟lar, internet ortamında yer alan bilgi kaynakları, manyetik bantlar, optik 

diskler gibi elektronik ortamda yer alan ve uzaktan, yerel, çevrimdıĢı  veya çevrimiçi 

olarak eriĢilebilen kaynaklar olarak tanımlayabiliriz.” (Salman, 2002: 12).  

 Elektronik bilgi kaynaklarından biri olan elektronik kitabın tanımına 

geçmeden önce kitabın tanımıyla baĢlamak hangi kaynakların kitap sayılması 

gerektiği konusundaki tereddütleri ortadan kaldıracaktır.  
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UNESCO‟nun halen geçerliliğini koruyan tanımına göre kitap, kapakları hariç en az 

49 sayfadan oluĢan süreli olmayan, belirli bir ülkede yayınlanan ve kamunun 

yararına sunulmuĢ yayındır.
5
  Bu tanım dikkate alınırsa çok basit anlamda elektronik 

kitap, bu özellikleri taĢıyan ve bunun yanı sıra yeni teknolojik özellikleriyle 

kullanıcıya çeĢitli kolaylıklar sunan elektronik objedir. 

2.1.1. Tanımlar 

ÇeĢitli kaynaklardan alınan farklı yorumlar değerlendirildiğinde elektronik 

kitabın ne olduğu; diğer elektronik metinlerden farkı; donanım mı, yazılım mı yoksa 

sadece içerik mi ya da bunlardan birkaçının bileĢimi mi olduğu konularında uzman 

çevrelerin ortak bir görüĢe sahip olmadığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla literatürde bir 

kavram karmaĢası yaĢanmaktadır. Bu nedenle kavram karmaĢasına dikkat çekmek, 

mevcut tanımların farklı ve ortak yönlerini daha anlaĢılır kılmak amacıyla söz 

konusu tanımlar gruplandırılarak ele alınmıĢtır.  

Bu doğrultuda elektronik kitabın tanımıyla ilgili dört farklı görüĢ saptanmıĢtır. 

- E-kitap, ekranı bulunan herhangi bir aygıtta ya da özel bir donanımda 

görüntülenebilen elektronik içeriktir. 

- Metnin e-kitap olabilmesi için metni zenginleĢtirici özellikler sağlayan bir 

yazılım gerekir. 

- E-kitap bir yazılım ve donanım bileĢimidir. Bu özelliğiyle dijital kitaptan 

farklıdır. 

- E-kitap, elektronik metnin okunmasını sağlayan bir donanımdır. 

 

 

                                                           
5
 
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5096_201&ID2=DO_TOPIC adresinden 11/03/2009 tarihinde eriĢilmiĢtir.

 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5096_201&ID2=DO_TOPIC
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- E-kitap, ekranı bulunan herhangi bir aygıtta ya da özel bir donanımda 

görüntülenebilen elektronik içeriktir. 

  Bu görüĢe göre elektronik kitap, basılı bir kitabın sayısallaĢtırılmasıyla elde 

edilen veya elektronik ortamda üretilen elektronik metindir. Düz metinden farklı 

olarak resim, animasyon, ses, müzik, video ve hyperlinkler içerebilir. Ekranı bulunan 

herhangi bir donanımda okunabilir, özel tasarlanmıĢ bir donanıma ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Literatürdeki tanımlardan örnekler verecek olursak; 

 Elektronik kitap; Weber ve Cavanaugh „un tanımına göre (2006) masaüstü 

bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar/elde taĢınabilen aletlerde (Personel 

Digital Assistant - PDA) görüntülenebilen ve resim, animasyon, ses, müzik, 

video ve hyperlinkleri içeren çoklu model özellikleri sağlayan elektronik 

yayındır. (Larson, 2007: 16) 

 Qari (2001: 2-3); 2005 yılı Mart ayı sonunda 11.si yapılan Arap Körfezi 

Özel Kütüphaneler Derneği Yıllık Konferansı‟nda yaptığı sunumda bu 

görüĢü destekleyen bazı elektronik kitap tanımlarına (Amerikan Yayıncılar 

Derneği, Parente ve Dowdy, Shiratuddin ve diğerleri, Hawkins) yer 

vermiĢtir. Bu tanımlardaki ortak görüĢlere göre elektronik kitap, 

monografik eser niteliğindeki basılı bir kitap metninin ya da içeriğin dijital 

biçime dönüĢtürülmüĢ hali veya içeriğin, bir ya da birden çok standart 

özgün belirteç ve metadata içeren dijital nesne formunda elektronik 

ortamda eriĢilebilir ve yayınlanabilir olarak hazır bulundurulmasıdır. 

 Armstrong ve arkadaĢları (2002: 217) hazırladıkları makalede elektronik 

kitapla ilgili birçok farklı görüĢe yer vermiĢlerdir.  
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Elektronik kitap, doğrudan elektronik ortamda yaratılabileceği gibi basılı 

bir kitabın sayısallaĢtırılarak elektronik ortama aktarılmasıyla da 

oluĢturulabilir. Aynı makalede e-kitabın elektronik metin olduğu görüĢünü 

benimseyenler arasında da görüĢ farklılıkları vardır.  Bu kiĢiler elektronik 

kitabın elektronik metin olduğunu benimsemekle beraber bir kısmı tam 

metni elektronik kitap kabul etmekte diğer bir kısmı ise özellikle eğitim 

amacıyla kullanılan kitaplardan seçilmiĢ bölümlerin bir araya getirilmesi ile 

oluĢturulan metinleri e-kitap olarak değerlendirmektedir. Yine aynı 

makaleye göre e-kitabın içerik olduğunu savunan yazarlardan bir bölümü, 

e-kitabın özel bir donanıma ihtiyaç duymadan herhangi bir bilgisayar 

üzerinden okunabildiğini, bir bölümü ise elektronik kitabın varlığından söz 

edebilmek için içerikle birlikte o metnin okunabileceği özel olarak 

tasarlanmıĢ “elektronik kitap okuyucu” donanımın kullanılması gerektiğini 

savunarak elektronik kitabı, “metin artı okuyucu aygıt” olarak ifade ederler. 

Armstrong, Edwards ve Londsdale, inceledikleri araĢtırma raporları 

sonucunda e-kitap terimini Ģu Ģekilde tanımlamıĢlardır: (2002; 217) 

“herhangi bir elektronik metnin -büyüklüğüne ve yapısına bakılmaksızın  (süreli yayınlar 

da dahil)- ekranı bulunan herhangi bir aygıt için (elde taşınabilen veya masaüstü) 

elektronik (ya da optik) olarak hazır bulundurulmasıdır.”   

Bu tanımda e-kitabın, basılı bir yayının elektronik ortama aktarılarak 

yayınlanması yani paralel yayınlanması ya da yalnızca elektronik ortamda 

yayınlanması; düz metinlerden veya hyperlinklerin yer aldığı metinlerden 

oluĢması; metinde değiĢiklikler yapılıp yapılamaması konularına gönderme 

yapmadan sadece elektronik ortamda bulunması gerekliliği ile ekranı 

bulunan bir cihazda görüntülenebilmesini vurgulamıĢlardır. 
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 “Elektronik kitap (electronic book)” ve “e-kitap (e-book)” olarak Google‟da 

bir tanım araĢtırması yaptığımızda çoğu sözlüklerde yer alan tanımlardan 

bazıları Ģunlardır: 

 Ġnternetten okuyucularca indirilebilen ya da kütüphaneden ödünç 

alınabilen ve elde taĢınabilen aletler kullanılarak okunabilen 

kitaplardır. (Eastern Shores Library System) 

 Genel terim olarak kullanıldığında, bir bilgisayar ya da diğer 

elektronik aletler kullanılarak okunan ve elektronik biçimde var 

olan metin veya yazıdır. (Wisconsin Department of Public Instruction) 

 Anahtar kelimelerle içerikte arama yapılabilen, okumak için 

kütüphaneye gelme zorunluluğu olmayan, web yoluyla 

eriĢilebilirlik avantajına sahip dijital biçimdeki kitaptır. (Amberton 

University) 

 The New Concise Oxford English Dictionary‟e (Usha; 2005:663) göre ise 

elektronik kitap, basılı bir kitabın kiĢisel bilgisayar veya özellikle bu amaç 

için tasarlanmıĢ elde taĢınabilir aygıtlarda okunabilen elektronik 

versiyonudur. 

 Ġnternet kullanıcıları tarafından oluĢturulan “Özgür Ansiklopedi: 

Wikipedia‟ya göre elektronik kitap (e-kitap), geleneksel basılı kitabın dijital 

ortamdaki eĢdeğeridir ve özelleĢtirilmiĢ bir e-metin türüdür. KiĢisel 

bilgisayarlarla veya e-kitap okuyucu (e-book reader) ya da e-kitap aygıtı (e-

book device) adı verilen e-kitap kullanımına özgü donanımlarla okunur.  
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E-kitap, geleneksel basılı kitaptan farklı olarak, elektronik ortamda 

kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. Ġnternetten belli bir sayfaya, doğrudan 

bağlanarak kullanılan çevrimiçi kitaplar da bu gruba girer.  

 2004 yılında Hindistan‟da yapılan “50th All India Library Conference of Indian 

Library Association on Knowledge Organization in Digital Environment in Libraries 

(KODEL): Introspect and Prospect” isimli konferanstaki sunumunda Ghosh 

(2004; 2-3) elektronik kitap için yapılan farklı tanımları (Ana Arias Terry, 

Görsel Kitap Projesi (The Visual Book Project) değerlendirerek elektronik 

kitabı “yayınlanan ya da gösterilen elektronik içeriğin, bir aygıt veya sistemde, 

geleneksel kitap okuma deneyimine benzer görünümde okunabilmesidir” Ģekilde 

tanımlamıĢtır.  

Ghosh‟ın tanımına göre elektronik kitap bir donanım değil, herhangi bir 

donanımda, geleneksel kitap görünümünde görüntülenebilen elektronik 

içeriktir. 

Yukarıda verilen tüm bu tanımlara göre, “e-kitap, ekranı bulunan herhangi bir 

aygıtta ya da özel bir donanımda görüntülenebilen elektronik içeriktir” görüĢünü 

savunanlar, ortak vurguyu içerik üzerine yapmaktadır. Ayrıca elektronik kitabın, 

basılı bir metnin elektronik ortama aktarılması veya metnin elektronik ortamda 

üretilmesiyle oluĢturulan ve ekranı bulunan herhangi bir donanım ya da özel 

tasarlanmıĢ bir donanımda görüntülenen dijital biçimdeki içerik olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kitap
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-  Metnin e-kitap olabilmesi için metni zenginleştirici özellikler sağlayan bir 

yazılım gerekir. 

 Bu fikri benimseyenler elektronik metnin elektronik kitap sayılması için 

metni zenginleĢtiren ve gerçek bir okuma keyfi verecek özellikler sağlayan bir 

yazılımla kullanılması gerektiğini savunurlar. Literatürde yer alan bu görüĢü 

destekler nitelikteki tanımlara örnek verirsek; 

 Qari‟nin (2001: 2-3); 2005 yılı Mart ayı sonunda 11.si yapılan Arap Körfezi 

Özel Kütüphaneler Derneği Yıllık Konferansı‟nda yaptığı sunumda verdiği 

tanımlar arasında Balas‟ın tanımına göre elektronik kitap, her bilgisayar 

sisteminde okunabilen elektronik metinden farklıdır. Okunabilmesi için 

özel bir yazılıma ihtiyaç vardır.  

 2007 yılı Ekim ayı sonunda Ankara Hacettepe Üniversitesi‟nde düzenlenen 

“DeğiĢen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu”na Zagreb Üniversitesi 

Felsefe Fakültesi‟nden katılan Danila Zivkovic‟in (2007: 137) “Elektronik 

Kitapların Son On Yılı: Evrim mi Devrim mi?” baĢlıklı bildirisine göre 

elektronik kitap, monografik bir dokümanın, genel çevrimiçi ya da fiziksel 

olarak CD-Rom veya DVD üzerinden kullanabilen, metne ek olarak 

resimler ve sesler, hyperlinkler, değiĢtirme ve ekleme programları içeren 

belgedir.  

 High-Tech Dictionary‟e
6
 göre elektronik kitap; dijital biçime 

dönüĢtürülmüĢ bir kitabın, genellikle ağ hizmetleri veya CD-ROM yoluyla 

bir bilgisayarda okunabilmesidir. Elektronik kitaplar, hazır basılı ortamın, 

yardımcı metin bağlantıları (hypertext link), arama (search) ve karĢılıklı 

                                                           
6
 
http://www.computeruser.com/resources/dictionary/dictionary.html  adresinden 15/06/2008 tarihinde eriĢilmiĢtir.

 

http://www.computeruser.com/resources/dictionary/dictionary.html
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gönderme (cross reference) fonksiyonları ile çoklu ortam gibi çeĢitli 

özellikler eklenerek geliĢtirilmesidir.  Metnin zenginleĢtirilmesi, arama 

yapabilme, not alma gibi özelliklerin sağlanması elektronik kitap 

kullanımına özgü yazılımlar aracılığı ile mümkün olmaktadır.  

 Elektronik kitap, bir yazılım nesnesi olarak ya da fiziksel bir aygıt olarak 

iki farklı biçimde algılanmaktadır. Bir yazılım nesnesi olarak elektronik 

kitap, elektronik metnin geleneksel kitap gibi benzer amaçlarla hizmete 

sunulması ve basılmıĢ bir kitap görüntüsü ve hissi verecek biçimde 

paylaĢılmasıdır. Ġçinde barındırdığı bağlantılar (hyperlink), kitap ayraçları 

(bookmark), açıklama metinleri (annotation), metin arama ve birleĢik çoklu 

ortam nesnelerinin yanı sıra yazılımlarla, elektronik kitapların sahip 

oldukları özellikler geliĢtirilebilir. (Usha, 2005: 662) 

 Harrods‟ın Librarians‟ Glossary baĢlıklı sözlüğüne göre
7
 (2000) e-kitap, 

elektronik ve multimedya yayıncılıkta özellikle optik disk ürünleri (CD-

Rom, CD-i ve DVD gibi) için kullanılan genel bir terimdir. Ayrıca 

Sony‟nin Data Discman adlı oynatıcısı ve bunun yazılımı (8cm diskler 

biçimindeki) için de kullanılır.  

 Online Dictionary for Library and Information Science
8
 (ODLIS) baĢlıklı 

elektronik sözlüğe göre e-kitap, geleneksel bir kitabın kiĢisel bir bilgisayar 

veya bir e-kitap okuyucuda (standart bir bilgisayar ya da sırf okuma cihazı 

olarak kullanılan kitap boyutunda bir bilgisayarda bir yazılım kullanımıyla) 

okunabilen dijital versiyonu olarak tasarlanmıĢ halidir. 

                                                           
7
 
Ray Prytherch (2000), “Electronic Book”, Harrod’s Librarians Glossary and Reference Book, 9th Edition, Grower, p.254.

 
8
 
Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS) “Electronic Book” [Internet,WWW] 

http://lu.com/odlis/odlis_e.cfm [18/11/2008 tarihinde eriĢildi]
 

http://lu.com/odlis/odlis_e.cfm
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 Conaway‟a göre (2003: 4-5)
9
 elektronik kitap hem geleneksel kitap 

özelliklerine benzetilerek hem de internet teknolojisinden yararlanılarak 

hazırlanan, çeĢitli tür monitörler, aygıtlar ve kiĢisel bilgisayarlarca 

görüntülenebilen, kitap içindeki ya da kitap koleksiyonu içindeki özel 

bilginin aranmasına izin veren elektronik biçimdeki kitaptır. Bir e-kitap, 

çoklu ortam verilerini (video, animasyon, ses, vb.) barındırma, diğer 

elektronik kaynaklara bağlanma ve referans bilgisiyle birçok kaynağa 

karĢılıklı geçiĢ yapma yeteneğinin yanı sıra internetin avantajlarından da 

yararlanmalıdır. Ġnternet avantajlarından etkin biçimde yararlanabilmek, 

geleneksel kitaba benzer özellikler taĢıyan bir elektronik kitap için 

yazılımların kullanılmasını gerektirir.  

Ayrıca Conaway, aynı makalede e-kitap kullanımında geliĢen ve 

egemen olan modelin, e-kitabın içeriği temel alınarak değerlendirilmesi 

gerektiği inancındadır. Ona göre e-kitap ne bir aygıt ne bir yaratma 

mekanizması ne de içeriğe adanmıĢ bir kaynak olarak nitelendirilemez. 

Elektronik kitap, içeriğin kendisidir. Dolayısıyla e-kitap, yazarın entelektüel 

sermayesidir ve yazarı telif hakkı sahibidir. Conaway‟a göre ideal e-kitap 

modeli, geleneksel kitap endüstrisinin bütünlük ve niteliğine iliĢkin 

özelliklerinin yanı sıra, kolay ulaĢılabilir içeriğin teknik çevre-gereçler 

tarafından kısıtlanmadan kullanımını sağlarken, içeriği ulaĢılabilir kılma, 

düzenleme ve biraraya getirme konularında daha verimli ve etkili yollar 

sunmak için internet ve elektronik çevreyi bir araç olarak kullanır. 

                                                           
9
 
Lynn Silipigni Connaway (2003), “Electronic Books (eBooks): Current Trends and Future Directions” DESIDOC Bulletin 

of Information Technology 23(1), p.13-18. (OCLC) [Internet,WWW,PDF] 

http://www.oclc.org/research/publications/archive/2003/connaway-desidoc.pdf [07/03/2008 tarihinde eriĢildi.]
 

http://www.oclc.org/research/publications/archive/2003/connaway-desidoc.pdf
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Elektronik kitap, yazılımın sağladığı fonksiyonlarla, kullanıcısına hem görsel 

olarak geleneksel kitap okuyormuĢ hissini vermeli, hem de içerik ve görünümde bazı 

düzenlemeler ve değiĢiklikler yapma yetkisi vererek metni zenginleĢtirici özelliklerle 

kullanıcısının okuma keyfini arttırmalıdır. 

- E-kitap bir yazılım ve donanım kombinasyonudur. Bu özelliğiyle dijital kitaptan 

farklıdır.  

Bu fikri benimseyenler, elektronik kitabın dijital kitaptan farklı olduğunu 

belirtmekteyse de literatürdeki genel kullanımda elektronik kitap ve dijital kitap 

terimleri eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Doğru bir kullanım için e-kitap 

tanımında yazılım kullanımı zorunluluğu bir ön koĢul olarak kabul edilmelidir. 

Yazılımın sağladığı metin içinde arama ve okumayı kolaylaĢtırıcı birçok özellik ile 

elektronik kitap, dijital kitaptan ayrılmaktadır.  

Dijital kitap için yazılım ve özel donanıma ihtiyaç duyulmadan bilgisayar 

aracılığıyla okunabilen elektronik yayın denilebilir. Bu ayrım kabul edildiği takdirde 

terimler arası kavram karmaĢası azalacaktır. Bu yöndeki birkaç görüĢe örnek 

verirsek; 

 Qari‟nin (2001:2-3); 2005 yılı Mart ayı sonunda 11.si yapılan Arap Körfezi 

Özel Kütüphaneler Derneği Yıllık Konferansı‟nda yaptığı sunumda 

örneklendirdiği tanımlarda Morgan‟a göre, e-kitap özel tasarlanmıĢ 

taĢınabilir aletlerde elektronik verinin okunmasını sağlayan yazılım ve 

donanım kombinasyonudur. Aynı sunumdan alınan bilgiler doğrultusunda 

Lynch ve Terry‟nin fikrine göre de elektronik kitap, içeriği ve görüntüleme 

teknolojisi (yazılım ve donanım) ile dijital kitaptan ayırt edilebilir olmalıdır.  
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 Ġtalya‟nın Roma kentinde 2003 yılı Kasım ayında yapılan bir konferansta, 

Tuscia Üniversitesi‟nden Gino Roncaglia
10

 “Basılı Kitaplardan e-Kitaplara: 

(Kültürel) Bedeller ve Yararlar” baĢlıklı bildirisinde “elektronik kitap 

nedir” sorusuna verilen yetersiz ve yanlıĢ cevapları belirterek, gerçekte 

elektronik bir kitabın ne olduğunu tanımlamıĢtır.  

Roncaglia‟ya göre; “elektronik kitap, bir kitabın elektronik metni ya da bir kitabın 

elektronik metin kopyasını hazırlamak ya da sadece taşınabilir okuma cihazı değildir. 

İhtiyacımız olan iyi bir elektronik kitap, metni sistemden bağımsız olarak çözümlenebilir, 

işaretlenebilir, metadata eklenebilir olmalı ve kullanıcı dostu bir yazılım (elektronik kitap 

okumak için ara yüz) ile donanıma (elektronik kitap okuma cihazı) sahip olmalıdır.” 

 Elektronik kitap internet üzerinden eriĢilebilen herhangi bir dijital metin ya da 

yazılımla birlikte görüntülenerek değiĢiklikler yapılabilen bir elektronik nesne 

değildir. Elektronik kitabın varlığından söz edebilmek için içerik ve yazılımın yanı 

sıra özel bir donanımın da bulunması gerekir. Bu donanım, elektronik kitap okumak 

için özel olarak tasarlanmıĢ “e-reader” adı verilen elektronik kitap okuma cihazıdır. 

- E-kitap, elektronik metnin okunmasını sağlayan bir donanımdır. 

 Elektronik kitabın elektronik metnin okunmasını sağlayan bir donanım 

olduğunu savunanlar; içerik, metin özellikleri ve yazılımla sağlanan özellikler 

üzerinde durmadan tüm bu görüĢlerden farklı olarak elektronik kitabı; ekranı 

bulunan, elde taĢınabilen, belli kapasitede ve farklı boyutlardaki donanım olarak 

tanımlamaktadır. Bu fikri destekler nitelikteki tanımları örneklendirirsek; 

 

                                                           
10

 
Roncaglia, Gino (2003) “From Printed Books to E-books : (Cultural) Costs and Benefits” Archivi Informatici per il Patrimonio 

Culturale, Roma (Italy). Presentation. [Ġnternet,WWW,PDF] http://eprints.rclis.org/archive/00002762/02/Lincei_2003.pdf  

[12/09/2007 tarihinde eriĢildi.]
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 Webopedia‟da (Ghosh; 2004:2) elektronik kitap kısaca Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: “E-kitap, kitabın elektronik versiyonudur. Günümüzde iki e-kitap ürünü 

vardır. Nuvomedia’nın the Rocket ebook ve SoftBook Press’in the SoftBook. Her ikisi de 

ince kapaklı bir kitap boyutunda, arkadan ışıklandırmış ekranı olan, yasal kuralların 

kayıtlı olduğu, kullanıcıya okuma, kaydetme, işaretleme, kitap ayracı ve metin ekleme izni 

veren küçük bilgisayarlardır.     İkisi de web sitesinden (örneğin; barnesandnoble.com) 

içerik indirebilir, ancak Rocketebook için başka bir PC gerekir.
11

” 

Bu tanıma göre elektronik kitap özel tasarlanmıĢ bir donanım olarak 

kabul edilmektedir. Yüklenecek yazılımın özelliklerine göre e-kitap 

geliĢtirilebilmektedir.  

Elektronik kitap teriminin elektronik kitap okuyucu adı verilen, ekranı 

bulunan, belli bir kapasiteye sahip elde taĢınabilir aygıtlar için kullanımı; e-kitaba 

özgü yazılımla sağlanan özellikler ve elektronik içerik özellikleri dikkate 

alınmadığından yetersiz kalmaktadır.  

 E-books.org
12

 isimli web sitesi bu yetersizliği gidermek ve kavram 

karmaĢasını azaltmak için sıkça sorulan sorular bölümünde elektronik kitap 

okurken kullanılacak donanıma “e-kitap okuma aracı” (e-book reading 

appliance/ e-book reading device), elektronik formatta eriĢilebilen kitaplara 

“e-kitap baĢlığı” (e-book title) veya “e-kitap içeriği” (e-book content), e-

kitap içeriğini e-kitap okuma aracında okumak için gereken yazılıma da “e-

kitap okuyucu” (e-book reader) adını vermiĢtir. 

 

 

                                                           
11  http://webopedia.internet.com/TERM/e/electronic_book.html adresinden 10/07/2008 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

12
 
http://www.e-books.org  sitesine 05/10/2007 tarihinde eriĢilmiĢtir.
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Literatürde elektronik kitap okumak için özel olarak tasarlanmıĢ taĢınabilir 

aygıtlar için genellikle “elektronik kitap okuyucu” terimi kullanılmaktadır. Bu 

nedenle araĢtırmada herhangi bir kavram karmaĢasına yol açmamak için yazılımlar 

“e-kitap okuyucu yazılımlar” ve donanımlar ise “e-kitap okuyucu donanımlar” olarak 

tanımlandırılmıĢtır. Basit bir anlatımla içeriğe eriĢim için özel bir yazılım 

gerektirmeyen elektronik metinler için “dijital kitap”; içerik ve yazılımdan oluĢan 

elektronik obje için “elektronik kitap” terimleri kullanılabilir.  

Literatürdeki bu dört farklı görüĢten sonra kavram karmaĢası yaratmayacak 

ve e-kitabı tüm özellikleriyle kapsayacak biçimde kendi tanımımızı oluĢturursak; 

E-kitap “bir ya da birkaç basılı kitabın sayısallaĢtırılmasıyla elde edilen ya da 

bütünüyle elektronik ortamda üretilen bir içeriğin, bir masaüstü bilgisayar, 

ekranı bulunan herhangi bir elde taĢınabilir aygıt veya özel tasarlanmıĢ bir 

elektronik kitap okuyucu donanımda görüntülenebilir, eriĢilebilir, 

yayınlanabilir Ģekilde bulunan ve kullanılan yazılımla sağlanan zengin metin 

özellikleri ile (kitap ayracı ekleme, metin iĢaretleme, not alma gibi) geleneksel 

okuma sırasında yapılan iĢlevlerin de gerçekleĢtirilebildiği elektronik biçim”dir.  

Bu tanım bağlamında elektronik kitabın niteliklerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

- Ekranı bulunan herhangi bir aygıtta ya da özel tasarlanmıĢ e-kitap okuyucu 

donanımlarda görüntülenebilir.  

- Elektronik ortamda internet yoluyla her zaman, her yerden, aynı anda birden fazla 

kiĢi tarafından çevrimiçi eriĢilebilir veya indirilerek çevrimdıĢı kullanılabilir.  

- Elektronik ortamda yayınlanır ya da CD-ROM veya DVD üzerine kaydedilebilir.  
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- Metni zenginleĢtirici animasyon, ses, resim, müzik, video, grafik vb. dijital 

öğeler, linkler aracılığıyla diğer web kaynaklarına göndermeler ve metadatalar 

içerebilir. 

- Kullanılan yazılıma bağlı olarak kitap ayracı, not alma, iĢaretleme, metin içinde 

arama gibi özellikler eklenebilir. Metin, yazılımın özelliğine göre, basılı bir kitap 

gibi sayfa temelli olarak yani kitap görünümünde görüntülenebilir. Yazılımın 

özelliklerine göre, metnin yazı karakteri ve yazı karakterinin boyutu vb. özellikleri 

değiĢtirilebilir. 

Bu niteliklerinin yanı sıra e-kitap; paylaĢımında, çevrimiçi eriĢiminde, 

çevrimdıĢı kullanımında, kopyalanmasında ve yazdırılmasında, telif hakkı ve adil 

kullanım yasalarıyla uyumlu ve içerik sahibinin haklarına saygılı olması için gereken 

önlemler alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca elektronik kitapla ilgili olarak “kontrol 

düzeyi ve sınırlamalar, okunabilirlik tirajları, bibliyografik kontrol ve yönetimsel 

sorunlar” konuları dikkate alınmalıdır. (Parante ve Vesper)
13

 Elektronik kitap 

kullanımı özendirilmeden önce özellikle elektronik kitabın yayın dünyasına 

çıkmasıyla ortaya çıkan ve üzerinde tartıĢılıp çözümlenmesi gereken bu sorunlar 

çözüme kavuĢturulmalıdır. Çünkü çözümler, elektronik kitabın özelliklerini 

belirleyici standartların oluĢturulmasında etkin rol oynamaktadır. 

2.1.2. E-kitap Biçimleri 

 Elektronik kitap biçimleriyle ilgili yapılan sınıflandırmalarda içeriğin 

kullanılabilirlik ve eriĢilebilirlik özellikleri dikkate alınmaktadır. Ancak 

sınıflandırma yapılırken içeriğin tescilli biçimleri (örneğin pdf, lit gibi) ve 

standartları ile kullanılan e-kitap okuyucu modeline uygun dosya biçimleri, göz 

önüne alındığında sınıflandırma iyice karmaĢıklaĢmaktadır. 
                                                           
13 Qari (2001:2-3); 2005 yılı Mart ayı sonunda 11.si yapılan Arap Körfezi Özel Kütüphaneler Derneği Yıllık Konferansı‟ndaki sunumundan alınmıĢtır.
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 E-kitap biçimleriyle ilgili olarak Hawkins (2000) ve Crawford (2000) aynı 

dönemlerde yaptıkları farklı araĢtırmalarla çeĢitli kavramlar, ürünler ve modeller 

belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Hawkins içeriğin kullanılabilirliği ve eriĢimini temel 

alarak dört tür; Crawford ise standartlar, ortam biçimi, tescilli dosya biçimleri
14

 (pdf, 

lit gibi), içeriğin uzunluğu ve eriĢimi temel alarak dokuz tür belirlemiĢtir. Genelde 

uygulamalarda kullanılan Hawkins‟in benimsediği gruplandırma aĢağıdaki gibidir:
15

 

a) Ġndirilebilir e-kitaplar: Ġçeriği internet yoluyla son kullanıcının bilgisayarına 

indirilebilen kitaplardır. Bunlar tescilli ya da tescilsiz genel kullanıma açık 

kitaplardır. Tescilli biçimlerin PC‟ye indirildikten sonra okunabilmesi veya 

görüntülenebilmesi ve/veya basılabilmesi için bir yazılıma (Adobe Reader, 

Microsoft Reader gibi) ihtiyaç vardır. Tescilli biçimler, yayıncısı tarafından 

web sitesi üzerinden eriĢime sunulduğunda ücretli, yazılım firması tarafından 

eriĢime sunulursa ücretsiz olabilir. Tescilsiz biçimler ise ASCII metinler gibi 

ücretsiz eriĢilebilen, HTML dosyaları gibi web tarayıcıları aracılığıyla 

görüntülenebilen ve kullanıcının kendi bilgisayarına indirilen veya yazdırılan 

kitaplardır. (Rao; 2005) Bunlar özel bir donanım kullanımı gerektirmeyen, 

çoklu kullanıma izin veren, kopyalanabilir ve basılabilir özelliktedir. (Project 

Gutenberg gibi) Ġndirilebilir e-kitapların dezavantajı, PC ekranından okuma 

problemleri, çekici olmayan görünüm düzeni, yükleme süresinin internet 

bağlantı hızına göre uzun sürmesidir. Bu tür dosyalar, özel bir program 

kullanımını gerektirmez, kullanıcının bilgisayarındaki web tarayıcısı 

yeterlidir. (Özkartal, 2007)  

                                                           
14 Tescilli dosya biçimi: Bir patent veya telif hakkı tarafından korunan dosya biçimidir. Lisans sahibine, diğerlerini dıĢarıda tutarak, özel teknoloji kontrolü 

vermek için tasarlanmıĢtır. Tescilli dosya biçiminin karĢıtı açık standartlarla oluĢturulmuĢ dosyalardır. 

15
 
Siriginidi Subba Rao (2005),  “Electronic Books: Their Integration Into Library and Information Centers” Electronic Library, VL23, IS1, pp.120-121. 
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b) Özel tasarlanmıĢ elektronik kitap okuyuculara yüklenebilen e-kitaplar: Özel 

tasarlanmıĢ donanımlara yüklenebilen e-kitaplardır. E-kitap okuyucu 

donanımlarda tescilli ve açık standart (tescilsiz) olmak üzere gruplandırılır. 

Tescilli e-kitap okuyucu donanımlar, yüksek kalitede ekran çözünürlüğüne 

sahip, elde taĢınabilir, Ģarj edilebilir ve özel yetenekleri bulunan araçlardır. 

Her birinin ağırlığı, inceliği, bellek kapasitesi, Ģarj gücü, renkli/siyah beyaz 

görüntü sunan, fiyatı ve dosya indirme yöntemi farklıdır. (RCA 1100, PRS-

500 gibi) Kullanılan yazılımın özelliğine göre okumayı kolaylaĢtırıcı, 

basitleĢtirici ve geliĢtirici fonksiyonları vardır. PC‟ye ihtiyaç duyulmadan 

internet eriĢimi sağlar ve direk e-kitap yayıncısının sunucusuna bağlanıp kitap 

indirilebilir. Bu cihazlar tıpkı cep telefonlarındaki (IMEI no.) gibi özel olarak 

ĢifrelendirilmiĢtir. Açık standart e-kitap okuyuculardaki e-kitaplar ise 

masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, cep bilgisayarları, PDA‟lar ve 

Ģifreli okuyuculara ait olan metinlerdir. 

c) Web eriĢimli e-kitaplar: Ġçerikler e-kitap sağlayıcıların web siteleri üzerinden 

(Netlibrary, Questia, Ebrary gibi) belli bir ücret karĢılığı (sürekli eriĢim 

ve/veya satın alma) çevrimiçi veya çevrimdıĢı eriĢimle bazı sınırlamalar 

olmak Ģartıyla okunabilir, kopyalanabilir ve çıktı alınabilir. Kütüphaneler ve 

konsorsiyumlar koleksiyon sağlayıcılardan içerik eriĢimi satın alırlar, 

okuyucular bilgisayar ve internet tarayıcısıyla 7 gün 24 saat e-kitapları 

görüntüleyebilir, tarama yapabilir veya ödünç alabilirler. Ayrıca kullanıcılar 

bu yolla e-kitabı süresiz satın alabilirler. Kütüphaneler için arĢiv ve 

düzenleme (kataloglama ve ödünç verme) hizmetlerini, okuyucuların ise 

kitaplara yerel veya uzaktan eriĢimini kolaylaĢtırır.  
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d) Ġsteğe bağlı yazdırılan (Print on Demand-POD) e-kitaplar: Kitap içerikleri 

yüksek hız ve yüksek kalitede bir yazıcıya bağlı bulunan bir sistemde 

depolanmakta ve isteğe göre sınırlı sayıda basılmaktadır. Ġçeriklere bölüm 

bölüm ulaĢılabilir. 

Crawford‟un (2000) dokuz türden oluĢan gruplandırması ise Ģu Ģekildedir:
16

 

a) Tescilli e-kitap aygıtları: Metin tescilli dosya biçiminde indirilir ve tek bir 

kullanıcıya aittir. Örneğin Gemstar‟ın REB modelleri veya Franklin‟nin 

eBookman gibi taĢınabilir donanım aygıtlarına özel üretilen e-kitaplar. 

b) Açık e-kitaplar: Herhangi bir metin türünü herhangi bir donanımda (PC, 

laptop, cep bilgisayarı ve tescilli e-kitap okuma aygıtı gibi) okumayı sağlayan 

XML standardında üretilmiĢ e-kitaplardır. Bu standart açık ekitap forumunca 

hazırlanmıĢtır. (Open Ebook Forum)  

c) Ücretsiz veya halka açık e-kitaplar: Kitapların dijital kopyaları genel 

kullanıma açık olarak ücretsiz yüklenebilir, dağıtılabilir ve basılabilir. Bu tip 

elektronik kitaplar için en bilinen sağlayıcılar, Project Gutenberg 

(www.gutenberg.org), Internet Public Library (www.ipl.org), Bartleby 

(www.bartleby.com)‟dur. 

d) Nüsha/Kopya Kitaplar (Pseudobooks): Kütüphane ve bilgi merkezlerinin 

okuyuculara ödünç verilmek üzere satın aldığıı kitapları kullanıcılar, kendi 

bilgisayarlarına indirirler. Kütüphane ve bilgi merkezleri her kitaptan bir 

seferde tek okuyucunun yararlanacağını varsayarak ödeme yapar. Birden 

fazla kullanıcı söz konusu olduğunda birden fazla ödeme yapmaları gerekir. 

Netlibrary (www.netlibrary.com) bu tür e-kitap sağlayıcılardandır. 

                                                           
16

 
Siriginidi Subba  Rao, (2005) “Electronic Books: Their Integration Into Library and Information Centers” Electronic Library, VL23, IS1, pp.121-122.
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e) Instabooks: Basılı kitaplardan taranarak depolanmıĢ sayfa görüntülerinin veya 

tamamen dijital metinlerin kullanıcıların isteği doğrultusunda yayıncı firma 

tarafından belli bir fiyat karĢılığında yazdırılan elektronik kitaplardır.           

Bu tip kitap sağlayıcıları için Lightning Source (www.lightningsource.com), 

Replica Books (www.replicabooks.com) örnek verilebilir. 

f) Tam bir kitap sayılmayan e-kitaplar: Kısa hikaye veya kısa roman gibi orta 

uzunlukta olan ve basılı olarak yayınlamaya elveriĢli olmayan metinlerin PDF 

biçimine dönüĢtürülüp, elektronik olarak yayınlanıp dağıtılmasıdır. 

g) E-vanity ve kendi kendine yayıncılık: Yazarın tüm masraflarını kendisinin 

karĢılaması Ģartıyla yayıncının elektronik kitap yayınlaması (e-vanity) veya 

yazarın, kitabını kiĢisel web sitesinde yayınlamasıdır. 

h) Web kullanımından önce e-kitaplar: Ġnternet kullanımı yaygınlaĢmadan önce 

kitapların bir CD-Rom veya diskte kayıtlı olarak yayınlanan biçimidir.  

i) GeniĢletilmiĢ kitaplar: Ġnternet yoluyla veya CD-Rom‟la yayınlanan 

kitapların çoklu ortam ya da etkileĢimli öğeler ve hypertextten aranabilir 

metin özelliğiyle geliĢtirilerek sunulmuĢ biçimidir. 

Literatürde elektronik kitap için farklı bakıĢ açıları olduğunu belirten ve 

tanımları ortam, içerik veya dosya biçimi, aygıt ve dağıtım olarak 4 farklı perspektife 

göre gruplandıran Rao‟ya göre (2005: 118); elektronik kitap bir ortam nesnesi olarak 

kabul edildiğinde elektronik bir biçim veya dijital bir nesnedir. Ġçerik veya dosya 

biçimi olarak kabul edilirse, içeriği kitaplardan farklıdır, sunum ve dağıtım için 

fiziksel bir nesneye bağlı değildir. Baker (1999), e-kitabı sergileniĢ türlerine bağlı 

olarak on farklı türe ayırmıĢtır:
17

 

                                                           
17

 
Siriginidi Subba  Rao, (2005) “Electronic Books: Their Integration Into Library and Information Centers” Electronic Library, VL23, IS1, pp.119.

 

http://www.lightningsource.com/
http://www.replicabooks.com/
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1- Metin kitapları, göz atmayı kolaylaĢtırıcı gömülü bir arama motoru olan ve 

düz metinden oluĢan e-kitaplardır. 

2- Resim kitapları, kullanım amacına bağlı olarak atlas gibi, sıralı hareketsiz 

resimlerden oluĢur. 

3- KonuĢan kitaplar, önceliğine bağlı olarak sesli anlatım veya ses efektleri 

içerir ve görme kaybı olan kullanıcılar için kullanıĢlıdır. 

4- Hareketli resim kitapları, farklı türdeki hareketli resimlerden oluĢur. 

5- Çoklu ortam (multimedya) kitaplar, üç ortam öğesinin kombinasyonu (metin, 

ses ve resim ) sonucunda oluĢur. (örneğin Encarta) 

6- Polymedia kitaplar, elektronik (CD-ROM) veya elektronik olmayan (kağıt) 

gibi birkaç farklı ortam türlerinin kullanımı içerir. 

7- Hypermedia kitaplar, çoklu ortam kitaplarına benzer ve doğrusal olmayan 

bilgi yapıları (linkler) içerir. 

8- Akıllı e-kitaplar, son kullanıcı etkileĢiminin kalitesini geliĢtirmek ve en iyi 

Ģekilde kullanmak için sıklıkla öğretme ve öğrenme etkinliklerini 

desteklemek için kullanılan, kullanıcıların davranıĢlarına göre dinamik olarak 

uyarlanabilen kitaplardır.    

9- Telemedia kitaplar, telekomünikasyon aracılığıyla mesajlar göndermek için 

ve/veya kendi içeriğini bazı uzak kataloglardan dinamik olarak güncelleyen, 

CD-romdaki tele alıĢveriĢ katalogları gibi, kitaplardır. 

10-  Cyberbooks, kullanıcılarına okuma ilgi alanlarıyla ilgili gerçeğe benzer 

deneyimler sağlamak için çeĢitli sanal-gerçek tekniklerin kullanımını içerir. 
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Elektronik kitap bir aygıt olarak kabul edildiğinde bir yazılım ve donanımdan 

oluĢan özel bir aygıttır. Dağıtım yöntemi olarak ele alındığında ise bir internet 

sitesinde yayınlanan ya da bir ağ üzerinden doğrudan teslim edilen kitaptır. 

Elektronik kitap biçimlerinin kullanılan donanım ve yazılım özellikleri 

dikkate alınarak dosya türlerine göre sınıflandırılması Tablo 1 
18

.‟de verilmektedir.  

Dosya 

Biçimi 

E-Kitap 

Okuma 

Donanımı 

Özellikleri 
E-Kitap  

Okuma Yazılımı 

E-Kitapları  

Satın Alma 

 

 

Mobipocket, tüm PDA‟lar için evrensel okuyucudur. Tamlık, çok yönlülük özellikleri ile güçlü e-okuma 

özellikleriyle desteklenmektedir. Dokunmatik ekran sayfa çevirme, önemli bölümlere çabuk dönüĢleri 

kolaylaĢtırıcı kitap ayracı, değiĢtirilebilir karakter boyutu ve rengi, okuma deneyimini güçlendirici ihtiyaç 
duyulduğunda tüm bölümler içinde tam metin arama yapabilme özellikleri ile benzersiz bir okuma deneyimi 

sağlar. E-kitap dosyaları *.PRC veya *.MOBI biçimindedir. 

- Windows PC 

- Palm 

- Pocket PC 

- Windows Mobile 

- SymbianOS 

- iLiad 
- eBookMan 

Herhangi bir PC ya 

PDA‟da kullanılabilir, 

kitap ayracı, 

içindekiler tablosu vs. 
 

Mobipocket eBooks  

 

 

Microsoft Reader e-kitaplar (*.LIT) Windows 95/98/2000/NT masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarıyla ve hatta cep 

bilgisayarları ve elde taĢınabilir aygıtlarla uyumludur. Microsoft‟un geliĢtirdiği yeni ClearType teknolojisi 

ekranda kelimelerin basılı kitap görünümüne benzer biçimde görüntülenmesini sağlar. Microsoft Reader'ın akıllı 

gezinme (navigasyon) sistemi; okurken nerede bırakıldığını hatırlatır, çoklu sayfa gezinme yöntemlerini içerir, 

çok renkli kitap ayraçları ve tüm kitap arama özelliklerini sağlar. E-kitapları çok renkli iĢaretleme, çizme, kiĢisel 
notlar ekleme  

özellikleri ve karakter boyutunu değiĢtirerek kiĢiselleĢtirebilirsiniz.  

- Windows PC 

- Pocket PC 

Clear Type 

görüntüleme 

teknolojisiyle kitap 

görünümlü okuma 

deneyimi, kitap 
ayraçları ve 

seslendirmeler, vs.  

 
Microsoft Reader eBooks  

 

 

Palm e-kitaplar Palm elde taĢınabilir aygıtlarında (Palm Os) okunabilir. Palmlar çok sayıda e-kitap ile birlikte 

bellek olarak taĢımaya izin verir. ÇeĢitli karakterler ve karakter boyutları seçebilir ve bir seferde ekranda ne kadar 

metin görüneceğini kontrol edebilirsiniz. E-kitap içinde bölümler arası geçiĢler yapabilirsiniz. Palm Okuyucu e-

kitaplar (*.PDB) ayrıca Windows PC ve Windows Tablet‟lerde de okunabilir.  

- Windows PC 

- Windows CE 

- Windows Tablet 

- Macintosh 

- Palm OS 

- Pocket PC 

- Handheld PC 

Palm, Cep bilgisayarı, 

Windows ve 

Macintosh‟larda 

kullanılabilir. Kitap 

ayraçları, içindekiler 

tablosu vb. içerir. 

 

Palm Reader eBooks  

 

 
 

Adobe Reader e-kitaplar Macintosh ve Windows bilgisayarlarla ve hatta Palm PDA‟larla okunabilir. Sayfa 

gezinme, çoklu görüntüleme seçenekleri, kitap iĢaretleyiciler, arama özellikleri içerir. Dünya çapında elektronik 

dağıtım için kullanılan Adobe TaĢınabilir Dosya Biçimi (*.PDF) standart olarak kabul edilmiĢtir. PDF; 

sıkıĢtırılmıĢ, paylaĢılan, görüntülenen, gezilebilen, yayıncı izniyle basılabilen dosyalardır. 

- Windows PC 
- Mac OS X Tiger 

Diğer donanımlara 

uygunluk, kitap 
ayraçları, tek veya 

çoklu sayfa görünümü. 
 

Adobe Reader eBooks  
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http://www.ebookmall.com/knowledge-collection/format-comparisons.html adresinden alınmıĢtır.

 

http://www.ebookmall.com/mobi/
http://www.ebookmall.com/microsoftreader/
http://www.ebookmall.com/palm/
http://www.ebookmall.com/adobe-reader/
http://www.ebookmall.com/knowledge-collection/format-comparisons.html
http://www.ebookmall.com/mobi/
http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/ProductDetailsReader.asp
http://www.ebookmall.com/microsoftreader/
http://www.microsoft.com/reader/downloads/default.asp
http://www.ebookmall.com/palm/
http://www.ebookmall.com/palm-reader.htm
http://www.ebookmall.com/adobe-reader/
http://www.ebookmall.com/adobe-reader-software-free-downloads.htm
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Gemstar ekitaplar, Gemstar‟ın RCA REB 1100 ve Rocket ekitaplar için tasarlanmıĢtır. Bu e-kitap okuma aygıtları 

kendi e-kitap okuma yazılımlarıyla gelirler. REB 1100 ıĢıklandırmalı ekranı ile geleneksel kitaba benzer bir 

okuma deneyimi sağlar, ince kapaklı basılı bir kitap kalınlığındadır. Gemstrar XML tabanlı e-kitapları 

desteklemektedir. 
Sözlük, kelime arama, dokunmatik ekran, iĢaretleme ve kitap ayracı gibi güçlü elektronik özellikleri vardır. 

Sadece bir tuĢa dokunarak sayfa çevirebilir, metin oryantasyonunu değiĢtirebilir, karakter boyutunu geniĢletebilir 

ve ekranı arkadan ıĢıklandırma özelliğini kullanabilirsiniz.  

Eğer Gemstar e-kitapları Windows PC‟den okumak isterseniz Rocket e-kitap okuyucu yazılımını yüklemeniz 

gerekir. 

- Gemstar & Rocket   

e-kitap aygıtları 

e-kitaplar için özel 

tasarlanmıĢ 

okuyucularla(donanım) 

taĢınabilir.  

Gemstar eBooks  

 

 

Hiebook tam anlamıyla taĢınabilir bir mp3 oynatıcıdır. Kitap okurken kulaklık kullanımı özelliğiyle kendi 

müziğinizi dinleyebilirsiniz. Ajanda özelliğiyle randevularınızı kaydedebilir, iĢlerinizi takip edebilir, kiĢisel adres 

defterinizi ve görüĢmelerinizi düzenleyip takip edebilirsiniz. Bilgileri bilgisayarınıza aktardığınızda Microsoft 

Outlook programını kullanarak eĢleĢtirme yapabilirsiniz. Çizim programıyla kolayca resimler ve diyagramlar 

çizebilirsiniz. Notlar alabilir, hatırlatmalar yazabilirsiniz. Çıkarılabilir klavyesiyle veya el yazısı tanıma 

özelliğiyle metinler girebilirsiniz. Bilgisayarınızdan Hiebook‟a metin dosyaları yollayabilirsiniz.  

- Hiebook aygıtları 

E-kitaplar için özel 

tasarlanmıĢ çok sayıda 

extra programlar içerir.  

 

hiebook eBooks  

 

 

Özel bir e-kitap okuyucu aygıta gerek yoktur. *.HTML dosya biçimde olan e-kitapları bilgisayarınızda yüklü 

herhangi bir internet tarayıcısıyla okuyabilirsiniz.  Web sayfası kullanımına benzer bir Ģekilde hypertext gezinti 

yapabilirsiniz. Küçük dosyalar halindeki metinler rahat ve kolayca okunabilir. HTML web sayfaları için 

kullanılan biçimleme dilidir. Bu dosyalar ASCII veya UNICODE (UTF-8 gibi) biçimlerindedir.   

- Windows 

- Macintosh 

- Linux 

- Unix 
- Palm 

- Pocket PC 

- ebookman 

DeğiĢtirilebilir, 

yazdırılabilir ve 

herhangi bir web 
tarayıcısıyla 

okunabilir. 

 
 

HTML eBooks  

 

 

Instant e-kitaplar anında yüklenir ve ek bir yazılım (Internet Explorer dıĢında) ve e-okuyucuya ihtiyaç duymadan 

okunabilir. Instant e-kitaplar bölüm indeksli bağlantılar ile hypertext biçimindedir. Instant e-kitapları favori metin  
stilinizi ve renginizi seçerek kiĢiselleĢtirebilirsiniz. Tarama yaparak seçtiğiniz metni diğer programları kopyalayıp 

yapıĢtırabilirsiniz. Doğrudan kitap içinden kitap eleĢtirilerini gönderme yeteneği gibi etkileĢimli (interaktif) 

özellikleri vardır.  

- Windows PC 

Ġnternet Explorer 
dıĢında Özel bir 

okuyucu yazılıma 

gerek duymadan 

kolayca kullanılır. 

 
Instant eBooks 

 

 

Microsoft Word, e-kitaplara alıĢkın olmayan çok sayıda insan için bilinen word ayarlarıyla e-okuma sağlar. 
Microsoft Word dıĢında hiçbir ek yazılıma gerek yoktur. Tıpkı diğer word dosyalarına (*.DOC)benzer biçimde 

metin boyutunu değiĢtirebilir ve e-kitapları benzer Ģekilde yazdırabilirsiniz.  

- Windows PC 

- Macintosh 

Bilinen ortam, 

yazdırılabilme, 
değiĢtirilebilme, metni 

yeniden 

boyutlandırma. 
 

Microsoft Word eBooks  

 

 

Özel okuyucuyu yazılıma gerek yoktur. Herhangi bir bilgisayar ve iĢletim sisteminde okunabilir. Notpad, 

WordPAd  ya da Microsoft Word veya *.TXT dosyasını okuyabilen benzer programlarla okunabilir. 

- Windows PC 

- Macintosh 

- Linux 

- Unix 

- Palm 
- Pocket PC 

- ebookman 

Çok basit ve sade bir 

biçimde herhangi bir 

kelime iĢlemciyle 

okunabilir ve 
yazdırılabilir. 

 

Plain Text eBooks  

 

Tablo 1 - Donanım ve yazılım özelliklerine göre e-kitap biçimleri. 

http://www.ebookmall.com/gemstar/
http://www.ebookmall.com/hiebook/
http://www.ebookmall.com/html/
http://www.ebookmall.com/instantebooks/
http://www.ebookmall.com/microsoft-word/
http://www.ebookmall.com/plain-text/
http://www.ebookmall.com/gemstar/
http://www.gemstar-ebook.com/
http://www.ebookmall.com/hiebook/
http://www.ebookad.com/hiebook/
http://www.ebookmall.com/html/
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
http://www.ebookmall.com/instantebooks/
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
http://www.ebookmall.com/microsoft-word/
http://microsoft.com/office/word/default.asp
http://www.ebookmall.com/plain-text/
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Bunların yanı sıra sık kullanılan diğer e-kitap biçimleri ise Ģunlardır:
19

 

- Açık Elektronik Kitap Sıkıştırılmış Biçimi (Open e-Book Package Format - *.OPF) 

- TomeRaider (*.tr2 ya da *.tr3) 

- Arghos Diffusion (*.arg)  

- Flip Books (Macromedia Flash özellikli e-kitaplardır.) 

- NISO Z39.86 (DAISY): Engelli öğrenciler için gereken eğitsel materyalleri sağlar. 

- FictionBook: Haali Reader ve FBReader gibi ücretsiz yazılımlar tarafından desteklenen XML 

tabanlı e-kitaplardır.  

- TEI Lite (ġifrelenmiĢ Metin GiriĢimi - Text Encoding Ġnitiative): XML veya 

SGML tabanlı baĢka bir deyiĢle TEI tabanlı en popüler elektronik metin biçimidir. 

- CHM Biçimi (Microsoft Compressed HTML Help) 

- PostScript (*.ps): Sayfa tanımlama dilidir, elektronik ve masaüstü yayıncılığında kullanılır. 

- DjVu (*.djvu): Özellikle taranmıĢ imgelerin depolanmasında kullanılır.  

- Desktop Author (*.dnl veya *.exe) 

-  Apabi (*.xeb veya *.ceb): Çince e-kitaplar için geliĢtirilen bir e-kitap biçimidir. Okuyabilmek 

için Apabi Reader yazılımı, üretimi için ise Apabi Publisher programı kullanılır.  

- Libris (*.lbr veya *.bin):  

- SSReader (*.PDG): Çin‟deki popüler bir dijital kütüphane kuruluĢu tarafından Çince harflerin 

elektronik ortamda okunabilmesini sağlayan tescilli bir e-kitap biçimidir. 

- IDPF (*.epub): e-Kitaplar için Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu (IDPF) tarafından yaratılan 

bu standart, üç IDPF açık standardının birleĢimidir. Bu açık standartlar Ģunlardır. 

1- Ġçeriği tanımlayan Open Publication Structure (OPS) 2.0 

2- XML tabanındaki epub dosyasının yapısını tanımlayan Open Packaging Format (OPF) 2.0 

3- dosyaların birlikte paketlenmesini sağlayan OEBPS Container Format (OCF) 1.0.  

                                                           
19

 
Wikipedia‟dan 28/02/2008 tarihinde alınmıĢtır. (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats)

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats
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 E-kitabın farklı bakıĢ açıĢlarıyla çeĢitli Ģekillerde tanımlanması, e-kitap 

biçimlerini de çeĢitlendirmektedir. Farklı yazarların görüĢlerini genel bir bakıĢla 

değerlendirirsek, e-kitap biçimleri gruplandırılırken, içeriğin kullanılabilirliği ve 

eriĢim; tescilli dosya biçimleri, ortam biçimi, standartlar, içeriğin uzunluğu; yalnızca 

içerik veya dosya biçimi esas alınmaktadır. 

 Ayrıca e-kitap bir ortam nesnesi kabul edildiğinde biçim; içerik kabul 

edildiğinde sunumunda ve dağıtımında fiziksel bir nesneye bağlı olmayan ve içeriği 

kitaptan farklı bir dosya; aygıt kabul edildiğinde yazılımla birlikte donanım; dağıtım 

kanalı kabul edildiğinde ise internetten ya da bir ağ üzerinden eriĢilebilen bir kitaptır. 

Bu nedenle elektronik kitap biçimleri değerlendirmeye göre farklılaĢmaktadır. 

2.1.3. E-kitapların GeliĢimi   

 Önceki bölümlerde elektronik kitabın tanımlanması ve elektronik kitap 

biçimlerinin belirlenmesi konularında literatürdeki değerlendirmeler yansıtılmaya 

çalıĢılmıĢ ve bu konulardaki farklı bakıĢ açılarına göre biçimlenen farklı görüĢ ve 

değerlendirmeler ortaya konmuĢtur.  

Bu bölümde elektronik kitabın geliĢim süreci, kavram olarak ortaya 

çıkıĢından baĢlayarak kronolojik olarak ele alınacak ve süreç, donanım ile yazılım 

açısından kaydedilen geliĢmeleri ve üretici ve sağlayıcı kuruluĢların kimler olduğunu 

kapsayan bir bütün olarak değerlendirilecektir. Kronolojinin oluĢturulmasında 

kullanılan kaynakça, okuyucunun daha rahat izleyebilmesi ve metnin düzenini 

koruyabilmek için ayrı bir liste halinde (bkz. Sayfa 321) sunulmuĢtur. 
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 GeçmiĢte bilim-kurgu kitaplarına konu olan elektronik kitaplar, günümüzde 

giderek yaygın biçimde kullanılmakta ve teknolojinin bize sunduğu fırsatlardan biri 

olarak görülmektedir. 1930‟larda Vannevar Bush tarafından geliĢtirilen “Bush‟s 

Memex” adı verilen mikrofilm tabanlı sanal aygıt elektronik kitabın doğuĢuna zemin 

hazırlamıĢtır. Bu aygıta, tüm kiĢisel kitap ya da kayıtlar hızlı bir biçimde 

depolanabilecek; çok yüksek bir hız ve esneklikte kayıtlara bakılabilecekti. 

(Resim 1)  

 

Resim  1 – Bush’s Memex 

 

Amerika‟daki Brown Üniversitesi‟nde teknoloji Profesörü olan Andries Van 

Dam 1967-1968 yılları boyunca IBM 360 anabilgisayarında ilk hypertext sistem 

üzerine çalıĢırken “Elektronik Kitap” terimini ilk olarak kullanmıĢtır. (Anuradha ve 

Usha, 2006)  

1968 yılında Alan Kay‟ın “Dynabook” adını verdiği çocuklara bilgisayar 

kullanımını öğretmek fikriyle geliĢtirdiği Xerox PARC tarafından üretilmiĢti ve 

günümüz dizüstü bilgisayarlarına benzemekteydi. (Resim 2) Dynabook, elektronik 

kitap okuyucu donanımların taĢınabilirlik özelliği düĢünüldüğünde geliĢim sürecinde 

önemli bir yere sahiptir. 
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            Resim 2 – Dynabook 

 

Bu çalıĢmalar dıĢında elektronik kitapların doğuĢu dendiğinde ilk akla gelen 

ve e-kitapların baĢlangıcı kabul edilen ilk ciddi proje “Project Gutenberg”dir. Projede 

baĢlangıçta dijital kitaplar kullanılmıĢ, zamanla elektronik kitaba geçiĢ sağlanmıĢtır. 

1971 yılında Michael Hart tarafından geliĢtirilen Project Gutenberg‟in amacı, edebi 

alanda dünyaca tanınmıĢ eserlere dünyanın her yerinden okuyucuların elektronik 

ortamda ve ücretsiz olarak eriĢebilmesini sağlamaktır. Project Gutenberg, internet 

üzerindeki ilk bilgi sağlayıcı ve en eski dijital kütüphanedir.
20

 Ġlk olarak sadece 100 

internet kullanıcısıyla doğmuĢtur ve ilk kitabı da ABD Bağımsızlık Beyannamesidir. 

Sitede 2008 yılı Kasım ayı itibariyle 30.000 e-kitap bulunmaktadır.
21

 2008 yılı Mayıs 

ayı istatistiklerine göre aylık 3.055.327; günlük ise 115.138 e-kitap indirilmiĢtir. 

Sitede toplam 55 farklı (Nisan 2008) dilde e-kitap bulunmaktadır.
22

 Site üzerinden 

yazar adı ve eser adına göre tarama yapılabilmektedir. Sitede telif hakkı devredilmiĢ 

kitaplar ve dünya klasikleri yer almaktadır.  

1970‟lerden günümüze doğru gelirken özellikle 1990‟lı yıllarda internet 

kullanımının yaygınlaĢmasıyla elektronik yayıncılık ve elektronik kitap 

teknolojisinde de geliĢmeler hız kazanmıĢtır.  

                                                           
20 

Bakınız http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
 

21
 
http://www.pg-news.org/about/ adresinden 21/07/2009 tarihinde alınmıĢtır

 
22

 
http://www.pg-news.org/20080524/pg-1971-2008-lebert-en/ adresinden 21/07/2009 tarihinde alınmıĢtır.

 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.pg-news.org/about/
http://www.pg-news.org/20080524/pg-1971-2008-lebert-en/
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Literatürde yer alan çeĢitli kaynaklardan, internet sitelerinden ve bloglardan 

yararlanarak bir kronoloji oluĢturursak; 

 1973 Ken Jenks, web sitesi üzerinden ziyaretçilerine bir romanı satın 

almadan önce okuma izni veren “Mind Eye ePublishing” isimli 

projeyi baĢlattı.  

 1981 Ġlk geniĢ çapta eriĢilebilen e-kitap olan “Electronic Theasaurus” 

Random House Ģirketince çıkarıldı.   

 1983 Mayıs ayında GO Corp. ġirketi tarafından piyasaya çıkarılan 

CASIO PF-300, elde taĢınabilir bilgisayarlar olarak bilinen 

PDA‟ların (Personel Digital Assistant)  ilk örneği olarak 

düĢünülmüĢtü. PDA‟lar, e-kitap okuyucu donanımların geliĢim 

süreci için önemli bir adımdır. 

 1985 Elektronik kitapların önemli bir prototipi olan ve tasarım, kullanıcı 

merkezli tasarım ve deneme çalıĢmaları üzerine odaklanan 

SuperBook AT&T (American Telephone&Telgraf)‟nin Bellcore 

Laboratuarı tarafından geliĢtirildi. 

 1986 Franklin Elektronic Publishers, bir seferde bir satırı 

görüntüleyebilen, elde taĢınabilir bir elektronik sözlük üretti. 

Franklin Bookman, ilk dönem e-kitap aygıtları arasında ilk 

taĢınabilir e-kitap sayılmaktadır.  

 1987  -- Bilgisayar oyunları üreten Eastgate Sistem isimli firma Michael 

Joyce‟un “Afternoon” adlı hikaye kitabını hypertext olarak 

diskette yayınladı. 
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-- IBM tarafından IBM‟in biçimleme dili temeline dayanarak IBM 

Book Manager geliĢtirildi. Book Manager dosyaları, kağıt kitapta 

yer alan içindekiler tablosu, dizin, dipnotlar, baĢlıklar, sayfa 

numaraları, kitap ayracı ve açıklayıcı notlar gibi özellikleri 

desteklemekteydi. En önemli özelliği ise kullanıcıların kitap 

raflarıyla kütüphane oluĢturabilmesiydi. 

 1989 Apple tarafından Newton Platform adıyla PDA yazılım ve 

donanımı olarak geliĢtirilen bu cihazın geliĢtirme çalıĢmaları 1998 

yılı ġubat ayında resmi olarak sonlandırıldı. 

 1990 Serendipitiy Systems‟in kurucusu John Galuskza, “PC-Book” ismi 

verilen ve numaralandırılmıĢ sayfalar ile sayfa iĢaretleme 

özellikleri bulunan e-kitap yazılımını yarattı. 

 1991 -- 90‟lı yıllar boyunca ilk dönem e-kitap aygıtlarından sayılan, 

hem ses CDlerini hem de veri CDlerini (CD-ROM‟a kayıtlı 

kitapları) oynatabilen ve Franklin Bookman‟in yerini alan Sony 

Discman ya da Elektronik Kitap Oynatıcı adıyla bilinen aygıt 

Amerikan pazarına sunuldu. 

-- Franklin Bookman tarafından dört satırlık ekranı ve klavyesiyle 

ilk elektronik Ġncil piyasaya sunuldu. 

 1992 Giderek artan DOS tabanlı elektronik kitaplar Windows‟a uyumlu 

sürümlere çevrildi. 

 1993 -- “BiblioBytes” internet üzerinden e-kitap satıĢı için ilk web 

sitesini kurdu. 
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-- Ocak ayında Steven H. Van Leeuwen‟in kiĢisel araĢtırma 

deneyimiyle baĢlayan, günümüz e-kitap sağlayıcıları arasında 

önemli bir paya sahip olan “Bartleby” (www.bartleby.com) 

NewYork‟ta kuruldu.  

-- MIT Ġleri Teknoloji Enstitüsü‟nde (Massachusetts Institute of 

Technology) araĢtırmacı Joe Jacobson, kendi karakterlerini dizen 

bir kitap yaratma fikrini araĢtırmaya baĢladı. Parc‟ın geri 

alınabilen parçacıklar fikrini kullanarak onun bir çeĢidini tasarladı 

ve sonunda Ģeffaf sayfalar arasındaki renkli polimerleri kullanarak 

e-ink yani e-mürekkebi yarattı. E-Mürekkep insan saçı çapındaki 

mikro-kapsüllerin normal kağıt kalınlığını geçmeyen (0,3 mm) bir 

zemine sıkıĢtırılmasından oluĢuyordu. Pozitif elektrik yüklü beyaz 

parçacıklar ile negatif elektrik yüklü siyah parçacıkların o 

bölgedeki elektrik yüküne göre yüzeye çıkıp çıkmaması 

prensibine dayanıyor ve siyah-beyaz görüntü sağlıyordu. Joe 

Jacobson 1996 yılında e-mürekkep için patent aldı ve 2000 yılında 

da ödüllendirildi. E-mürekkep teknolojisi, geleneksel baskı ve 

yayıncılık endüstrisinde devrim niteliği taĢıyan geliĢmelere neden 

olacaktır.  

 1994 -- Birçok elektronik kitap için kullanılan text (ASCI) olarak da 

bilinen düz metin biçiminden HTML‟ye geçildi.  

 

 

http://www.bartleby.com/
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-- E-kitapların basılı kitaba benzer görünümde çevrimiçi 

görüntülenebilmesini ve PDF (Portable Data Format) biçimli e-

kitapların okunmasını sağlayan Adobe Acrobat Reader ilk kez 

pazarlandı. 

-- Roy Hoy tarafından “The Fiction Works” isimli e-kitap üreten 

ilk e-kitap yayın Ģirketi kuruldu. (www.fictionworks.com)  

--  ġubat ayında Bartleby, ilk kez web üzerinden Walt Whitman‟ın 

“Çimen Yaprakları (Leaves of Grass) isimli Ģiir kitabını yayınladı. 

 1995 --  Alfred A. Knopf  tarafından Nicholas Negroponte‟nin “Being 

Digital” isimli kitabı yayınlandı. Kitapta birçok dijital teknolojinin 

geliĢimi, avantajları, dezavantajları hakkında bilgiler yer alıyordu. 

Negroponte‟un kitabında çevrimiçi tam metinler, bölümler arası 

geçiĢ sağlayan iç bağlantılar ile Wired Magazin‟de yayınlanan 

köĢe yazılarına geçiĢ sağlayan dıĢ bağlantılar yer alıyordu. Bu 

kitap, elektronik kitaplardaki çapraz gönderme ve bağlantılar için 

ilk örneklerden biri kabul edilebilir. 

-- Ocak ayında Michigan Universitesi Bilgi ve Kütüphane 

AraĢtırmaları Okulu öncülüğünde kütüphaneler, kütüphaneciler ve 

kütüphanecilik ile bağlantılı olarak bazı ilgi çekici ve önemli 

soruları ağ aracılığıyla cevaplandırmayı ve özellikle internet halk 

kütüphanesinin tasarımı ve inĢası ile ilgili olası sorunları 

öğrenmeyi amaçlayan “Internet Public Library” (Internet Halk 

Kütüphanesi) projesi baĢlatıldı. Internet Public Library, 

günümüzde sık kullanılan ücretsiz e-kitap sağlayıcılardan biridir.  

http://www.fictionworks.com/
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--  Sony‟nin ürettiği ikinci aygıt olan ve Franklin Bookman‟ın 

olumsuzluklarına cevap veren Sony/Franklin Bookman, Franklin 

ePublisher Ģirketince satın alındı ve Ģirket, donanım temelli 

elektronik kitapları pazarlamaya baĢladı. 

 1997 --  Mart ayında Palm Ģirketi tarafından Palm Pilot Personel ve 

Palm Pilot Professional adıyla üretilen bu PDA‟lar, elde taĢınabilir 

cihazlar için ikinci jenerasyon olarak kabul edilmektedir. 

-- Nisan ayında isteğe bağlı (e-vanity) baskı yapan yayıncılık 

hizmetleri endüstrisinin öncülerinden biri olan ve günümüzde de 

halen bu alanda liderliğini sürdüren Xlibris kuruldu. 

(www.xlibris.com)  

-- Ġskoçya‟nın Glasgow kentindeki Strathclyde Üniversitesi 

Bilgisayar & Bilgi Bilimleri bölümü e-kitap projeleri grubu 

yürüttüğü çalıĢmalarla “Visual Book” adıyla bilinen görsel kitabı 

geliĢtirmiĢtir.  Visual Book, elektronik ortamda gerçek bir kitap 

görüntüsüyle gerçek bir okuma hissi uyandıracak biçimde 

düzenlenmiĢtir. ÇalıĢma kitapların görünümü, boyutları, kalitesi 

ve tasarımı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.  

-- Elektronik Kağıt Ekran Teknolojisi‟nde (EPD) dünyanın lider 

sağlayıcısı olan E-Ink Corporation,  MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) Ġleri teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen 

araĢtırma çalıĢması temel alınarak kuruldu. Bu kuruluĢun ticari 

markası Vizplex‟dir. 

http://www.xlibris.com/
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 1998 -- Nuvomedia, bilgisayardan ara kablo yoluyla elektronik kitap 

indirmeye izin veren Rocket adıyla bilinen ilk elde taĢınabilir 

elektronik kitap okuyucu donanımını piyasaya sürdü. 

-- Softbook firması “Softbook Reader”‟ı piyasaya sundu. Bu 

elektronik kitap okuyucu deri kapaklı, telefon temelli bir katalog 

sistemi, 100.000 sayfalık metin, grafik ve resimden oluĢan içeriği 

taĢıyabilir. 

-- Akademik, halk ve diğer birçok kütüphanenin tercih ettiği bir 

e-kitap sağlayıcı olan Netlibrary, Amerika‟nın Kalorado 

eyaletinde kuruldu. 

-- Temmuz ayı baĢlarında elektronik kitap sağlayıcılarından biri 

olan “Kluweronline” kuruldu.  

-- Temmuz ayında Everybook Ģirketi tarafından (Everybook 

Dedicated Reader) yeni bir elektronik kitap okuyucu piyasaya 

sürüldü.  

-- Elektronik kitap endüstrisinin geliĢmesine bağlı olarak “Ulusal 

Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)” ve “Ulusal Bilgi 

Standartları Organizasyonu (NISO)” tarafından desteklenen ilk 

yıllık e-kitap konferansı düzenlendi.  

-- Açık e-kitap Standartları Komitesi (Open E-book Standards 

Commitee-OEBSC), NIST‟in Amerikan Ticaret Bölümü 

tarafından oluĢturuldu. Bu komitenin üyeleri Amerikan Yayıncılar 

Birliği (AAP), Microsoft, Random House gibi e-kitap okuyucu 

donanım sağlayıcıları, geleneksel yayıncılardan oluĢmaktaydı.  
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 1999 -- Simon&Schuster isimli bir Amerikan yayıncı firması “ibooks” 

adını verdiği yeni markasını yaratarak aynı anda hem e-kitap hem 

de basılı biçimde yayın yapan ilk ticari yayıncı oldu. 

-- Oxford University Press kitaplarının bir bölümünü Netlibrary 

üzerinden internete sundu. 

-- NIST (National Institute of Standards and Technology) 

tarafından düzenlenen ilk e-kitap konferansı karara bağlandı. 

Microsoft‟tan Dick Brass e-kitapların gelecekteki okuma biçimi 

olduğunu ve 2018‟de e-kitapların tüm kitap satıĢları içinde %90lık 

bölümü kapsayacağını açıkladı. 

-- Nuvomedia ve Softbook Basın‟ın kurduğu takım ile Microsoft 

“ilk biçimini değiĢtirmeksizin üretici firmanın memnuniyetine 

göre her biçime ve Ģifreleme materyaline izin veren bir açık 

standart” yarattı. XML tabanlı bu standard “Open eBook 

Publication Structure 1.0” olarak adlandırılır.  

-- Aynı zamanda endüstriyel standartlar geliĢtirme çabalarını 

organize eden OEBSC (Açık e-kitap Standartları Komitesi - Open 

E-book Standards Commitee) Elektronik Kitap DeğiĢimi ÇalıĢma 

Grubu (EBX), telif hakkı koruma ve dağıtım standartlarını 

belirleyici bir belge de geliĢtirdi. (http://www.ebxwg.com)  

-- GiriĢim Komitesi‟nin Mart ayında yaptığı toplantıda XML ve 

HTML temelli biçimlendirme Ģartnamesi taslağı yeniden gözden 

geçirildi.  

http://www.ebxwg.com/
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-- Temmuz ayında, güncellenen taslak standartlar HTML ve XML 

kullanan elektronik kitap yayıncılarına duyuruldu. (Taslak 

standartların bir kopyasını http://www.openebook.org adresinden 

indirilebilir.) Elektronik kitapların kabulü ve baĢlatılması için 

önemli bir temel sağlayan “Açık E-Kitap Yayın Yapısı Standardı 

(Open E-Book Publication Structure Standard)”nın bir versiyonu 

yayınladı. 

-- Strathclyde University‟inde Web Book olarak adlandırılan 

internet kitap çalıĢmaları yapıldı. Bu çalıĢmalarda bilimsel bir 

kitap hazırlanırken internet ortamında yayınlanacak bir elektronik 

yayın için içeriğin görünümüne odaklanıp odaklanılmadığı test 

edilmiĢ ve bunun kullanılabilirliği olumlu yönde etkilediği 

görülmüĢtür. Taranabilir metin yapma ve kullanılabilirlik 

üzerindeki etkinin ölçümü üzerinde durulmuĢtur. Bir kullanıcı 

değerlendirmesinde taranabilir metnin orijinal metinden %92 daha 

kullanıĢlı olduğu bulunmuĢtur. 

-- Adobe, yazarlar ve yayıncılar için telif hakkı koruması 

sağlamak ve dağıtıcıdan PDF biçimli e-kitapların satın alınmasını 

kolaylaĢtırmak için tasarlanan Web Buy ile Acrobat Reader‟ı 

tanıttı. 

 

 

 

 

http://www.openebook.org/
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-- Kitaplar, beĢeri ve sosyal bilimler alanlarında dergi makaleleri, 

magazinler ve gazete makalelerinden oluĢan dünyanın en geniĢ 

online koleksiyonuna 7 gün 24 saat eriĢim hizmeti veren ilk online 

kütüphane Questia, Temmuz ayında (21 Temmuz 1999) kuruldu.  

Questia‟da her bir kelime, tüm kitap ve dergi makaleleri 

koleksiyonu içinde aranabilmekte ve baĢtan sona her baĢlık 

okunabilmektedir. Koleksiyon geliĢtirici profesyonel 

kütüphaneciler tarafından seçilen bu zengin ve bilimsel içeriğe 

yalnız internetten eriĢilebilmektedir. (www.questia.com)  

-- Knovel, bilim adamları ve mühendislerin çalıĢmaları için 

gerekli bilgiye verimli Ģekilde eriĢim hakkı veren internet sitesini 

Ağustos ayında (3 Ağustos 1999) kurdu.(www.knovel.com)  

-- Kütüphanelere ve yayıncılara hizmet vermek üzere e-kitap 

teknolojisi ve hizmetleri sunan “ebrary” firması kuruldu. 

(www.ebrary.com)  

-- Floridalı giriĢimci Gemma S. Beaulieu tarafından kurulan 

Ģirketle aynı adı taĢıyan Gembook e-kitap okuyucu donanımı, 

1999 yılı sonbahar ayında Ģirketin kapanması nedeniyle piyasaya 

tanıtılamadan ortadan kalktı. Birinci kuĢak elektronik kitaplardan 

biri kabul edilen Gembook, düz ekran, metin sayfasının tümünü 

gösterme, beyaz üzerine siyah görüntüleme, sayfaları kaydırma 

yerine bir ileri bir geri sayfa çevirme, otomatik ayarlı arkadan 

ıĢıklandırma, iki kademeli yazı boyutu, 30 saatlik Ģarjlı kullanım 

özelliğiyle tasarlanmıĢtı. 

http://www.questia.com/
http://www.knovel.com/
http://www.ebrary.com/
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-- Eylül ayında, Librius isimli e-kitap okuyucu geliĢtiren firma 

daha önce denediği ancak piyasaya süremediği üç örnekten sonra 

yıl içinde tanıtmayı planlandığı Millenium Book adlı e-kitap 

okuyucuyu da geliĢtirme çalıĢmalarını bırakma kararı verdi. 

-- Korece elektrik kitap yazılımı ve donanımı satan Korea eBook 

firması kuruldu. ġirket 2000 yılının sonuna kadar yayıncılık ve 

görüntüleme yazılımları, bir elektronik kitap satıĢ mağazası ve 

hatta elektronik kitap donanım cihazları geliĢtirdi. 

-- Franklin Electronic Publisher firması tarafından 2002 yılına 

kadar kullanımda olan Franklin eBook Man elektronik kitap 

okuyucuları (900, 901 ve 911) ilk kez piyasaya sunuldu. Genel 

olarak ebatları, ağırlıkları ve boyutları benzer olan bu cihazların 

standart PDA özelliklerinin yanı sıra ses çalma ve kayıt özelliğiyle 

mp3 çalınabilir ve böylece iĢitsel kitaplar dinlenebilir. 

 2000 -- Ocak ayında PC‟ler için ücretsiz bir elektronik kitap okuyucu 

yazılım olan Glassbook eBook Reader piyasaya sürüldü. 

-- Yine Ocak ayında Gemstar eKitap Grup tarafından 

Nuvomedia ve SoftBook Press satın alındı. Gemstar‟ın satın aldığı 

Nuvomedia ve Softbook Press, Mart ayında Thomson Multimedya 

lisansıyla RCA marka ürünler arasında yerini aldı. 

-- Mart ayında Stephen King‟in “Bag of Bones” isimli kitabı 

Glassbook eBook Reader programıyla birlikte sadece internet 

üzerinden yayınlandı. (Kullanıcılar 2,50$ karĢılığında kitabı okumak için 

bilgisayarlarına indirdiler ve kitap yalnızca 48 saatte 500.000 kopya satıldı.) 
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-- Temmuz ayında Stephen King “The Planet” adlı kitabının 

bölümlerini kendi web sitesi üzerinden okuyucularına doğrudan 

satıĢa baĢladı. 

-- Random House isimli yayınevi gelecek yıl elektronik 

kitapların satıĢı için AtRandom adlı yeni bir birim kurdu. 

-- Ağustos ayında Microsoft, bilgisayarlar, e-kitap okuyucu 

donanımlar ve PDA‟lar da kullanılabilen Microsoft Reader adını 

verdiği ilk e-kitap okuyucu yazılımını piyasaya sürdü. Amazon ve 

Microsoft elektronik kitap satıĢı için bir anlaĢmayla bir araya 

geldi. Amazon online kitapevi yetkili müĢterileri için e-kitapların 

indirilmesi ve okunmasında Microsoft‟un yeni yazılımını kullandı.  

-- Adobe, Glassbook‟u satın aldı ve Glassbook Reader adını  

Acrobat eBook Reader olarak değiĢtirdi. 

-- Ağustos ayı baĢında Time Warner Books firması ilk e-kitap 

listesini iPublish.com isimli yeni biriminin açılıĢıyla yayınladı. 

-- Yine Ağustos ayında Barnesandnoble.com, Microsoft Reader 

biçimdeki elektronik kitaplarının perakende satıĢını yapmak için 

bir e-kitap mağazası açtı. 

-- Ekim ayında yapılan Frankfurt Kitap Fuarı açılıĢında 

elektronik kitap endüstrisinin doğuĢunda baĢarılarıyla tanınan 

tasarımlar için verilen e-kitap ödülleri sahiplerini buldu.  

(Tecrübeli cinayet romanı yazarı Ed McBain‟in orijinali elektronik kitap 

biçiminde yayınlanan “Detective Carella mystery: The Last Dance” isimli 

romanı ile Zadie Smith‟in orjinali basılı olan ve elektronik kitaba dönüĢtürülen 

“White Teeth” adlı romanı en iyi roman ödüllerini aldı.) 
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-- Kasım ayında Gemstar RCA markasıyla yeni elde taĢınabilir 

elektronik kitap okuyucularını (RCA REB 1100, RCA REB 1200) 

piyasaya sürdü. Nuvomedia‟nın RocketBook‟u güncellenerek 

RCA REB 1100 olarak tanıtıldı. Rocketbook‟tan farklı olarak 17 

ons (yaklaĢık 480gram) ağırlığındadır. 5.5inç‟lik (yaklaĢık 14cm) 

köĢegen bir ekrana ve 33.6K dahili modeme sahiptir. RCA REB 

1200 ise Softbook Press‟in SoftBook Reader‟ın güncellenmiĢ 

haliydi.  Softbook Reader‟dan farklı olarak 33 ons (yaklaĢık 935 

gram) ağırlığındaki bu okuyucu 8,5inç‟lik (yaklaĢık 21,5cm) 

renkli köĢegen bir ekrana ve 56K dahili modeme sahiptir. Kitap 

içinde kolayca dolaĢılmasını sağlayan navigasyon özelliği ve kitap 

ayraçları ekleme, altını çizme ve notlar alabilme özellikleri vardır. 

Rocketbook ve Softbook birinci jenerasyon; RCA REB 1100 ve 

RCA REB 1200 ikinci jenerasyon e-kitap okuyucularındandır. 

-- Strathclyde Üniversitesi Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri Bölümü 

eKitap Grubu‟nun çalıĢmalarıyla EboChi (Ebooks for Children) 

projesi baĢladı. 2003 yılında sonlanan EboChi isimli bu proje, 

çocuklar için teknoloji tabanlı öğretme ve öğrenme 

materyallerinin geliĢimiyle ilgiliydi. Projenin ana amacı, çocuklar 

için elektronik kitapların, basılı ders kitaplarının sınırlamalarını 

ortadan kaldıracak geliĢmelerini saptamaktı. Bu projede 

“InterActivity Book” adı verilen bir elektronik kitap 

geliĢtirilmiĢtir. Bu proje 2003 yılında bitmiĢtir. 
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-- Yine Strathclyde Üniversitesi Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri 

Bölümü eKitap Grubu‟nun çalıĢmalarıyla baĢlatılan EBONI          

(Electronic Books ON-screen Interface), Öğrenme ve Öğretme 

için JISC DNER (Joint Information Systems Commitee 

Distributed National Electronic Resource) Programı tarafından 

finanse edilmiĢtir. Bir dizi ilkeler ve deneyimlerden, öğrencilerin 

ve eğitmenlerin kapsamlı değerlendirmelerinin sonuçlarına dayalı 

olarak elektronik ders kitapları tasarımı için geliĢtirilmiĢ bir rehber 

setidir. 

-- NIST (National Institute of Standards and Technology) ve 

NISO (National Information Standards Organization) tarafından 

düzenlenen ve e-yayıncılar, e-içerik sağlayıcılar, DRM (Digital 

Right Management) topluluğu ve e-kitap okuyucuları ve 

kullanıcıları için önemli bir buluĢma noktası olan “E-Book 2000” 

konferası yapıldı. 

 2001 -- Ocak ayında Adobe, Glassbook Reader‟ı güncelleyerek 

kullanıcılarına altını çizme, vurgulama ve sayfa iĢaretleme 

özellikleri sağlayan son e-kitap okuyucu yazılımı piyasaya sürdü. 

-- Random House (U.S.) e-kitap yayınlamaya baĢladı. 

-- ġubat ayında Harper Collins isimli Ģirket uluslar arası bir e-

kitap markası olan PerfectBound‟u piyasaya çıkardı. 

-- Mart ayında Time Warner Books, iPublish markasıyla e-kitap 

yayınlamaya baĢladı. 
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-- Mayıs ayında piyasaya çıkan ve özellikle üniversite 

öğrencilerini hedefleyen Go Reader adı verilen e-kitap okuyucu, 

web üzerinden ders kitaplarına eriĢimini sağlıyordu. 

-- Temmuz ayında dünyanın önde gelen iki teknoloji yayıncısı 

(O‟Reilly Media ve The Pearson Tech.), bilgi teknolojileri, 

programlama ve tasarım konularında lider yazarların ve 

yayıncıların teknoloji kitaplarından oluĢan ve kullanıcılarının 

kritik sorularına kesin yanıtlar veren, hızlı, kolay ve güvenilir 

arama olanağı sağlayan Safari Books Online‟ı yaratmak için 

güçlerini birleĢtirdiler. 

-- Ağustos ayında Penguin, 200 kitaptan oluĢan ePenguin isimli 

e-kitap bölümünü açtı. 

-- Ekim ayında Random House (U.K.) e-kitap bölümünü açtı. 

-- WHSmith, e-kitap bölümünü açtı. 

-- Time Warner Books, e-kitap pazarının beklenen geliĢmeyi 

gösteremediğini belirterek iPublish isimli e-kitap bölümünü 

kapattırdı. 

-- Kasım ayında U.S., Kanada ve Kore pazarlarını hedef alan 

Hiebook isimli yeni bir e-kitap okuyucu piyasaya çıktı. 

Okuyucularına kitap okumanın yanı sıra müzik dinleme, adresleri 

ve listeleri depolama, notlar alma, oyun oynama, sesli mesaj 

kaydetme ve dinleme olanağı da sağlar. 
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-- Kasım ayında, sponsorluğunu NISO (National Information 

Standards Organization) ve NIST (National Institute of Standards 

and Technology)‟in üstlendiği 4.Yıllık Elektronik Kitap 

Konferansı yapıldı ve konferans bildirileri yayınlandı. Bu 

konferansta yazarlar açısından e-yayıncılık nasıl yapılır, hakların 

korunması ve pazarlama konularına; uygulamalar açısından e-

öğrenme, dijital kütüphaneler, yatırımlar (giriĢimler)-yaygın 

kullanım, e-sağlık hizmetleri, e-kitapların kütüphanelerde 

kullanımı konularına; eriĢilebilirlik açısından da dağıtım, içerik 

geliĢtirme, dijital haklar yönetimi, standartlar ve birlikte kullanım 

konularına değinilmiĢtir. Ayrıca yayıncılık sürecinde e-

yayıncıların yeri, elektronik dosyaların basılı metinlere 

aktarılmasının yolları, e-kitapların çeĢitli versiyonlarının 

kullanılabilirliği konularına geniĢçe yer verilmiĢtir. 

 2002 -- Ocak ayında OCLC (Online Computer Library Center), 

Netlibrary‟ı satın aldı. 

-- Temel amacı, çocukların dijital materyalle nasıl çalıĢacağı ile 

ilgili olan ve kasım ayında Washington‟daki Kongre 

Kütüphanesi‟nde kurulan ICDL (International Children‟s Digital 

Library – Uluslar arası Dijital Çocuk Kütüphanesi-

http://www.icdlbooks.org/), Amerikan Ulusal Bilim Kurumu 

tarafından finanse edilen bir araĢtırma projesidir. Halen, 

kütüphanede yaklaĢık 26 farklı dilde sunulan, dünyadan yaklaĢık 

300 e-kitap ile konu hakkında yaklaĢık 600 ilan bulunmaktadır.  

http://www.icdlbooks.org/
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-- Gemstar tarafından iki yeni e-kitap okuyucu (GEB 1150 ve 

GEB 2150) üretilmiĢtir. GEB 1150, siyah beyaz dokunmatik 

ekranlıdır ve 20 saatlik kullanım süresi vardır. GEB 2150 ise 

yüksek çözünürlükte görüntü sağlar, tamamen renkli ekranlıdır ve 

10 saat kullanım süresi vardır. 

 2003 -- Barnes&Noble e-kitap mağazasını kapattı. 

-- Palm e-kitap iĢini sattı. 

 2004 -- E-mürekkep teknolojisiyle yapılan ilk e-kitap okuyucu Librie, 

Sony tarafından Japonya‟da piyasaya çıktı. 

-- Fransız Booken firması tarafından 10inç‟lik renkli LCD 

ekranlı tablet PC biçimdeki Cytale Cybook Genl adlı e-kitap 

okuyucu tanıtıldı. 

--  Gemstar‟ın 2002‟de ürettiği GEB 1150, yeni bir markayla 

Ebookwise 1150 olarak yeniden piyasaya çıktı. 

-- TEBO (Tracking Elektronic Books) – Strathclyde 

Üniversitesi‟nce yürütülen “Elektronik Kitapları Ġzleme Projesi” 

izleme yazılımları kullanarak e-kitap kullanımı hakkında bilgi 

toplamaya çalıĢmaktadır. Bu yöntemle e-kitaplarla araĢtırmada 

kullanıcı davranıĢlarını incelemek ve etkinlik için bir 

değerlendirme metodu belirlemek amaçlanmıĢtır. 

-- STM yayıncılık (Scientific, Technical and Medical) ve açık 

eriĢim konulu tartıĢmaların yoğun yaĢandığı 2004 yılının 

baĢlarında Springer, bir açık eriĢim modeli kullanarak yayıncılık 

yapmak için uyumlu bir sistem aramaya baĢladı. 
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 2005 -- Temmuz ayında Hewlett Packard (HP) tarafından üretilen cep 

bilgisayarları arasında yer alan Jornada 548 piyasa çıktı. Microsoft 

Reader isimli yazılımla elektronik kitap okunabilmektedir. 

-- Aralık ayında iLiad e-kitap okuyucu‟nın dağıtıcılığını yapan 

ve Philips‟in bir yan kuruluĢu olan iRex Tech., iLiad‟ın 2006 

Nisan ayında piyasaya çıkacağını ilan etti. 

 2006 -- Nisan ayında, Çin‟de kendini elektronik kitap donanımları 

araĢtırma, geliĢtirme ve üretme iĢine adayan Jinke isimli firma e-

mürekkep teknolojisini kullanarak Hanlin eReader V2 ve Hanlin 

eReader V8 isimli iki e-kitap okuyucu cihazı piyasaya sundu. 

 -- Nisan ayında çıkacağı duyurulan iLiad e-kitap okuyucu bir 

gecikmeden dolayı beta versiyonuyla satılmaya baĢladı. Temmuz 

ayı sonunda yazılım güncellemeleri dahil gözden geçirilerek 

piyasada satıĢa sunuldu. 

--  Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, iLiad okuyucu 

donanımla gazete kullanımını test etti. Belçikalı ekonomi gazetesi 

DeTijd, iLiad e-okuyucuyla e-dergi kullanımını test etti. 

-- Basın grubu IFRA Almanya‟da okuyucu donanımla 

yayıncılığı denedi. 

-- Haziran ayında Springer 10.000‟den fazla e-kitaptan oluĢan 

yeni platformunu tanıttı. (www.springerlink.com)  

-- Eylül ayında 2004 yılında Sony tarafından üretilen ve sadece 

Japonya‟da satıĢa sunulan Sony Librie yenilerek Sony Reader 

(PRS-500) ismiyle Amerika‟da piyasaya çıktı.  

http://www.springerlink.com/
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 2007 -- Nisan ayında Fujitsu Frontech ġirketi ve Fujitsu 

Laboratuarlarının ortak kalkınma ve ticari tanıtım örneklerinden 

biri olan aynı anda her yerden eriĢilebilen tarayıcısı Flepia‟yı 

tanıttı. Flepia, 320 gr. ağırlığında, 12 mm. kalınlığında, geniĢ 

ekranlı dünyanın ilk renkli elektronik kağıt kullanılan taĢınabilir 

bilgi terminalidir.  

-- 17-18 Mayıs tarihlerinde Tokyo‟da yapılan “Fujitsu Forum 

2007” isimli uluslar arası forumda Flepia sergilendi. 

-- Mayıs ayında Çin‟in Shangai kentinde yapılan HP TaĢınırlık 

Zirvesi‟nde (Mobility Summit) HP, sezgisel arabirim özellikli 

yeni nesil elektronik kitap okuyucusunu sundu.  

-- Eylül ayında Çinli Jinke firması, birçok elektronik kitap 

biçimini destekleyen ve Linux‟a da uyumlu, kullanımı kolay, 

düĢük enerjiyle çalıĢan ve elektronik kağıt ekranın avantajlarını 

sunan Hanlin eReader v3 Vizplex‟i piyasaya sundu. Çoklu dil 

özelliğiyle Ġngilizce, Çince, Rusça, Ukraynaca, Türkçe, Fransızca, 

Ġspanyolca, Almanca, Hollandaca, Bulgarca, Japonca, Korece, 

Estonyaca, Lehçe ve daha birçok dilde kullanılabilen Hanlin 

eReader v3, LBook ismiyle Ukrayna, Rusya, Estonya, Bulgaristan 

ve Kazakistan‟da; Walkbook ismiyle Türkiye‟de; BEBOOK 

ismiyle Hollanda‟da; Papyre 6.1 ismiyle de Ġspanya‟da satıĢa çıktı.  
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-- Eylül ayı içinde Fransız ekonomi gazetesi Les Echos‟un 

elektronik sürümünün tasarımcısı ve mimarı olan Ganaxa Ģirketi 

tarafından donanım bileĢenleri Tayvanlı PVI firmasınca sağlanan, 

elektronik kağıt ekran teknolojisi Vizplex‟i kullanarak GeR2 adlı 

e-kitap okuyucuyu piyasaya çıkardı. 

-- Yine eylül ayında, iRex Tech. tarafından üretilen iLiad e-kitap 

okuyucu eylül ayında “iLiad 2nd Edition” resmi adıyla 

güçlendirilmiĢ kasa, yükseltilmiĢ pil ömrü ve wi-fi özellikleri 

eklenerek güncellendi. 

-- Ekim ayında Sony, PRS-500 e-kitap okuyucusunu 

güncelleyerek PRS-505 adıyla tanıttı. 

-- Ekim ayı sonunda Fransız Booken firması özellikle e-kitap ve 

e-gazete okumak veya MP3 yada sesli kitap dinlemek için 

tasarladığı 6 inç‟lik (15cm) e-mürekkep ekran teknolojisine dayalı 

yeni e-kitap okuyucusu Cybook Gen3‟ü piyasaya çıkardı. 

-- 19 Kasım tarihinde Amerikan online kitap satıĢ mağazası 

Amazon, LCD ekranlı, siyah-beyaz görüntü sağlayan, e-kağıt 

ekran teknolojisini kullanan, kendi tescilli e-kitap biçimi azw ile 

birlikte birçok e-kitap biçimini destekleyen, Linux‟le de uyumlu e-

kitap okuma aygıtı Kindle‟ı Amerika‟da piyasaya sürdü. Amazon 

Kindle‟ı ilk satıĢa sunduğunda sadece beĢ buçuk saat için tükendi. 

Kindle, kablosuz internet eriĢimi özelliğiyle Sprint EVDO veri 

geliĢtirme ağını kullanarak Amazon Whispernet‟e bağlanıp satıĢa 

sunulan ürünleri belli bir ücret karĢılığında indirebilir.  
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 2008  -- Astak firması, Jinke firmasının ürettiği Amerika‟da EZ Reader 

adıyla satılan ilk e-kitap okuyucusunu 8-10 Ocak tarihlerinde Las 

Vegas‟ta yapılan Tüketici Elektroniği Gösterisi‟nde resmen tanıttı 

ve güncellemesinin Kasım ayı sonunda yapılacağını açıkladı. 

Ayrıca Astak, 9.7 inç‟lik esnek ekrana sahip e-kitap okuyucusunu 

da 2009 yılı ilk altı ayına kadar tanıtacağını duyurdu. 

-- Mart ayında önceleri elektronik çeviri cihazları üreten 

ECTACO, Jetbook adlı yeni bir e-kitap okuyucu piyasaya sundu.  

-- Nisan ayından itibaren Sony PRS-500 e-kitap okuyucu 

Kanada‟da kullanılmaya baĢladı. 

-- Mayıs ayında iRex Tech., iLiad e-kitap okuyucusuna yeni 

pürüzsüz gümüĢ rengi görünümüyle iLiad Book Edition ismiyle 

üçüncü güncellemesini yaptı.  

-- 14 Mayıs tarihinde Astak firması Uluslar arası Dijital 

Yayıncılık Forumu‟nun (IDPF) New York‟taki ticari gösterisinde 

elektronik kağıt ekran teknolojisinden yararlanılarak yapılan 5 inç, 

6 inç ve 9.7 inç‟lik ekrana sahip üç yeni e-kitap okuyucusunu 

tanıttı. 128 MB‟lık arttırılabilir bellek, tek seferde 8000 sayfalık 

kitabı yükleme ve MP3 dinleyebilme özellikleri ortak olan bu 

cihazlardan 9.7 inç ekrana sahip Astak Pro, diğerlerinden farklı 

olarak dokunmatik ekranlıdır, wireless ve bluetooth bağlantısıyla 

internetten direk, hızlı ve kolay indirme yapabilmektedir.       

Astak firmasının 5 ve 6 inç‟lik Astak Mentor e-kitap okuyucuları 

Haziran‟da, 9.7 inç‟lik Astak Pro ise Ekim‟de satıĢa çıkacak. 
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-- Haziran ayında Lexcycle firması, birçok e-kitap biçimini 

okuyabilen ve Macintosh‟ta e-kitap biçimlerini (ePub, LIT, Mobi, 

Palm, Amazon Kindle, HTML, PDF, RTF ve Word) birbirine 

dönüĢtürebilen Stanza isimli yeni elektronik kitap okuyucu 

yazılımı piyasaya sundu. Bu yazılımla Kindle ve iPhone‟dan 

dıĢarıya e-kitap aktarılabilir ve tüm dijital metin biçimleri iPhone 

ile uyumlu biçime dönüĢtürülebilir. 

-- 14 Temmuz‟da Lexcycle, elektronik kitap okuyucu yazılımı 

Stanza‟nın Apple iPhone ve iPod Touch için kullanabileceğini 

duyurdu. Stanza, çevrimiçi katalogu sayesinde iPhone‟a doğrudan 

indirilebilen geniĢ bir kitap koleksiyonu sunar. 

-- Lexcyle firması, 7 Ağustos‟ta uzun zamandır Apple 

Macintosh, Apple iPhone ve iPod Touch kullanıcılarınca 

kullanılan popüler e-kitap okuyucu yazılımı Stanza‟nın,  Stanza 

Desktop adıyla Windows kullanıcıları tarafından da 

kullanılabileceğini açıkladı. 

-- 2008 yılı sonbaharında Polymer Vision Ģirketi tarafından rulo-

yuvarlanabilir- LCD ekran kullanılarak üretilen ve ilk cep e-kitap 

okuyucu cihaz olma özelliği olan Readius piyasaya çıktı.  

-- 8 Eylül‟de, Cambridge Universitesi Cavendish Laboratuarı‟nın 

yan kuruluĢu olan ve polimer transistorlar ve elektronik üzerine 

çalıĢan Plastic Logic firması, kredi kartı inceliğinde, A4 

boyutunda, esnek plastik elektronik ekranı geliĢtirdiğini açıkladı.   
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Gelecekte kağıdın yerine kullanılacağı ileri sürülen bu ekran, kağıt 

ortamdaki verilerin elektronik ortama aktarılmasına ve kağıt 

ortama benzer biçimde okunması izin vermektedir. Kindle‟dan 

daha ince ve daha Ģık olduğu belirtilen Plastic Logic‟in e-kitap 

okuyucunun ise 2009 yılı ortasında piyasaya çıkması bekleniyor. 

-- Sony‟nin PRS-505 isimli e-kitap okuyucusu 3 Eylül tarihinde 

BirleĢik Krallık‟ta (U.K.) satılmaya baĢladı. 

-- iRex, Digital Reader ismiyle üç yeni e-kitap okuyucu üretti.  

22 Eylül‟de R1000S piyasaya tanıtıldı. DR1000‟in 2008 sonunda 

ve DR1000SW‟nin de 2009 yılında piyasaya tanıtılacağı belirtildi. 

-- Sony, 2 Ekim tarihinde PRS-700 isimli en son elektronik kitap 

okuyucusunu Kasım ayı baĢlarında Amerika‟da piyasaya 

çıkacağını duyurdu. 

-- Kasım ayında Amazon e-kitap okuyucusu Kindle‟ın yeni 

versiyonunu 2009‟un ilk çeyreğinde çıkarmaya karar verdiğini 

açıkladı. 

-- Geçen yıl Jinke‟in elektronik kağıt ekran teknolojisiyle ürettiği 

Hollanda‟da BEBOOK adıyla satıĢa sunulan e-kitap 

okuyucusunun, Endless Ideas firması tarafından Kasım ayında 

Ġngiltere‟de piyasaya sunulacağı açıklandı.  
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 Elektronik kitabın geliĢim süreci, elektronik kitap fikrinin doğuĢuna zemin 

hazırlayan 1930‟larda üretilmiĢ “Bush‟s Memex” isimli mikrofilm cihazından 

1960‟larda Xerox tarafından çocuklar için geliĢtirilen Alan Kay‟ın DynaBook adını 

verdiği cihaza; 1970‟lerde elektronik kitapla ilgili ilk önemli proje olan Project 

Gutenberg‟ten günümüze kadar (2008 Kasım) kronolojik olarak ele alınmıĢtır. 

Kronolojik ayrıntılarda e-kitap biçimleri, e-kitap yazılımları, e-kitap sağlayıcıları ve 

e-kitap okuyucu donanımlarına yer verilmiĢtir. Bu kronoloji değerlendirildiğinde 

özellikle 1990‟lı yıllarda internet kullanımının yaygınlaĢması ve 2000‟li yıllarda bilgi 

ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢime paralel olarak e-kitapla ilgili geliĢmelerin 

arttığı ve bu süreçte e-kitap donanımı ve yazılımı üreten firmalar arasında sıkı bir 

rekabet yaĢandığı görülmektedir. 

 1971 yılında baĢlayan Project Gutenberg, kitabın elektronik ortamda var 

olmasını sağlamıĢtır. Herhangi bir yazılım özelliği bulunmayan dijital kitaplarla 

baĢlayan Project Gutenberg, yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak e-kitap yazılımlarının 

ve standartlaĢma çalıĢmalarının da artmasıyla birlikte elektronik kitapları da 

koleksiyonuna ekleyerek geliĢmeye devam etmektedir. 

 1970‟lerden 1980‟li yıllara kadar bilgisayar teknolojisindeki yenilikler 

elektronik kitap fikrinin doğuĢuna zemin hazırlamıĢtır. Özellikle 1980‟lerde piyasaya 

çıkan elde taĢınabilir bilgisayarlar, günümüz e-kitap okuyucu donanımların 

teknolojik altyapısını oluĢturmaktadır. Ayrıca yine o yıllarda piyasaya çıkan 

elektronik sözlük, elektronik Ġncil, disket formatındaki kitaplar elektronik kitabın 

yayıncılık sektörüne giriĢini sağlamıĢtır.  
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 1990‟lı yıllara gelindiğinde elektronik kitap biçimleri artmıĢ; geleneksel 

okuma alıĢkanlıklarının elektronik ortama aktarılması için yeni yazılımlar 

geliĢtirilmiĢ; CD-ROM kitaplar ve bunları görüntüleyebilen taĢınabilir elektronik 

kitap okuyucu donanımlar piyasaya çıkmıĢ; e-kitap sağlayıcı firmalar kurulmuĢtur. 

1990‟lı yılların ortalarında baskı ve yayıncılık teknolojisinde yeni bir dönemin 

baĢlamasına neden olacak e-mürekkep ve e-kağıt teknolojisinin keĢfi; elektronik 

kitaplarda text‟ten html‟e geçiĢ; e-kitap yayın Ģirketlerinin kuruluĢu; üniversitelerce 

yürütülen araĢtırma projelerinde e-kitap konusu üzerine yapılan çalıĢmaların 

yaygınlaĢması; ilk elde taĢınabilir e-kitap okuyucu donanımlar Softbook ve 

Rocketbook‟un piyasaya çıkıĢı; kütüphanelerin e-kitap ihtiyacını karĢılayan 

Netlibrary‟nin ve diğer e-kitap sağlayıcı firmaların (Questia, Knovel, Ebrary) 

kuruluĢu yeni binyılda yeni bir teknolojinin hızla yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır.  

 2000‟li yıllar ise, geleneksel okuma alıĢkanlıklarını elektronik ortama aktaran 

elektronik kitap yazılımlarının piyasaya çıkıĢı; yeni yazılımlarla gelen yeni e-kitap 

biçimleri; e-kitap satıĢı yapan e-yayınevlerinin kurulması; daha ince, daha hafif, daha 

fazla belleğe ve daha güçlü pil ömrüne sahip e-mürekkep ve e-kağıt teknolojisiyle 

üretilen e-kitap okuyucu donanımların satıĢa çıkması; e-kitap kullanımının artıĢıyla 

ortaya çıkan sorunlara yönelik düzenlenen konferansların ve özellikle standartlaĢma, 

dijital haklar ve telif hakları konularında yapılan yasal çalıĢmaların artması gibi 

geliĢmeler yaĢanmıĢtır.  

 YaĢanan geliĢmelere bakılırsa 2000‟li yıllar; elektronik kitap endüstrisinde 

çok büyük bir rekabetin yaĢandığı ve sürekli yeni yazılım ve donanımların piyasa 

çıktığı, artan e-yayınevleri ve e-kitap sağlayıcılarla birlikte e-kitap talebinin arttığı 

hızlı bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. 
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2.1.4. E-kitap Okuyucu Donanımlar 

 Elektronik kitap okuyucu donanımlar 1995 yılından günümüze gelinceye dek 

biçim, ağırlık gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra bellek kapasitesi, yazılım gibi 

teknolojik özellikleriyle de geliĢerek değiĢime uğramıĢtır. Bu bölümde özellikle bu 

değiĢimi gözler önüne sermek için kronoloji bölümünde verilen geliĢim sürecine 

paralel bir akıĢla piyasaya çıkan e-kitap okuyucu donanımlar incelenecektir. 

Donanımların teknik özellikleri, yazılım özellikleri, fiyatları hakkında bilgilere ve 

biçimsel değiĢimi gösterebilmek için görsel öğelere yer verilmiĢtir.  

 Elektronik kitap okuyucu donanımların geliĢimini ayrıntılı olarak ele alan, 

Todd Doman tarafından 2001 yılında East Tennessee Üniversitesi‟nde yapılan        

“E-books: The First Two Generations” isimli yüksek lisans tezinde elektronik kitap 

okuyucu donanımları iki dönemde değerlendirmektedir. Birinci dönem elektronik 

kitap okuyucu donanımlar için oldukça önemli geliĢmelere sahne olmuĢtur. Bu 

dönemde e-kitap okuyucu donanımlar üreten yeni kuruluĢlar ve yenilikler; e-kitap 

kullanımı hakkında olumlu/olumsuz yaklaĢımlar ve Ģiddetli tartıĢmalar; pazarda 

yaĢanan iniĢ ve çıkıĢlar görülmüĢtür. Ġkinci dönemin 2000 yılı sonbaharında 

baĢladığı görülür. Bu dönemde ise e-kitap okuyucu donanımlar Amerikan pazarında 

yerini almaya baĢlar. Birinci dönem üretilen donanımlar, ikinci dönemde görünüm, 

ağırlık, kullanım özellikleri bakımından teknolojik olarak güncellenmiĢtir. Ġkinci 

dönemin en önemli özelliği online elektronik kitapların doğrudan perakende 

mağazacılık yoluyla ve online satıĢ mağazalarıyla satıĢa geçmesidir. 
23
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 Elektronik kitap okuyucu donanımlar üç ana karakter üzerinde ĢekillenmiĢtir: 

Birincisi yalnızca elektronik kitap kullanımı için tasarlanmıĢ e-kitap okuyucular 

(dedicated e-book readers); ikincisi e-kitap yazılımlarıyla kullanılan PDA‟lar ve cep 

bilgisayarları ve üçüncüsü esasen e-kitap okumak için yapılan fakat cep bilgisayarları 

ve PDA‟ların da bazı veya tüm fonksiyonlarını barındıran çok fonksiyonlu (karma) 

e-kitap okuyucular (hybrid devices) dır. (Wilson, 2001) 

 E-kitap okuyucu donanımları herhangi bir sınıflandırma yapmadan e-

kitapların geliĢim sürecinde verilen kronolojik sıralamaya bağlı kalarak incelersek 

teknolojik geliĢimin ne yönde olduğunu, söz konusu donanımların sağladıkları 

olanakları ve pazardaki hızlı değiĢimi daha kolay görebiliriz. 

- Sony Discman: Japon elektronik firması Sony tarafından üretilen e-kitap 

okuyucu, 1991 yılında Amerikan pazarına tanıtılmıĢtır. Bu cihaz hem ses CD‟leri 

hem de veri CD‟leri Sony‟nin tescilli 

elektronik kitap formatında oynatabilir. 

Piyasaya çıkan iki modeli de 680 gram 

ağırlığında ve 11x5x13 cm ölçülerindedir. 

3.4” köĢegen LCD ekrana sahip cihazda 30 

karakterden oluĢan 10 satır görüntülenebilmektedir. (Resim 3)   Üç saat Ģarjlı 

kullanım süresi vardır. DD-1EXB isimli modelin yüklenmiĢ üç e-kitap ile birlikte 

satıĢ fiyatı 550$, bir e-kitap yüklü DD-1EXE isimli modelin satıĢ fiyatı ise 450$‟dı. 

ġarjlı kullanımda multimedya yeteneklerinin sınırlı oluĢu, ekranın küçük ve 

çözünürlüğünün yetersiz olması, arama fonksiyonunun çok sağlam olmayıĢı, 

DOS‟la uyum sağlayamaması gibi çok sayıda kısıtlamaları vardı.
24
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- Sony/Franklin Bookman: Sony‟nin ikinci cihazı olan ve Franklin firmasınca 

pazarlanan Sony/Franklin Bookman, ilk cihazın yetersizliklerini belli bir ölçüde 

karĢılamıĢtı. 4.5” köĢegen ekrana ve 900 gram ağırlığa sahip bu cihaza hafıza 

kartlarıyla metin yüklenebilmekteydi. Bookman, metinler yüklü küçük hafıza 

kartlarıyla ve küçük programlarla kullanılıyordu. Kullanıcılar, bir aksesuar olan 

Bookman Yazıcı‟yla birlikte tescilli kartlardan birini satın alarak bilgisayardan 

bilgi yükleyebiliyordu. Artık piyasada olmayan Bookman ile iliĢkili metinler, 

öncelikle referans kaynakları, çeĢitli sözlükler, bir Ģarap rehberi ve oyunlardı. 
25

 

- Rocketbook (Nuvomedia): Nuvomedia tarafından üretilen e-kitap okuyucu 

normal basılı kitaptan biraz daha büyük görünümde olup yatay veya dikey okuma 

sağlayabilen, 420 x 320 yüksek çözünürlüğe sahip 

siyah/beyaz geniĢ bir ekranı vardır. 18x12x2 cm 

boyutlarında ve yaklaĢık 600 gr. ağırlığındadır. (Resim 4) 

Sağ veya sol ele uygun tasarımıyla kullanımda ve 

yuvarlatılmıĢ tutma yeriyle de taĢımada kolaylık 

sağlamaktadır. Ekran arkadan ıĢıklandırılarak da kullanılabilmektedir. Bu özelliği 

kullanıldığında 20 saat, kullanılmadığında ise yaklaĢık 45 saat Ģarjlı kullanım 

süresi vardır. Okuyucuya e-kitap yükleyebilmek için cihazla birlikte gelen Rocket 

Librarian yazılımı ve bilgisayar kullanımı gerekir. Yazılım bilgisayara yüklenerek 

Rocketbook uyumlu e-kitaplar internet üzerinden PC‟ye indirilirerek cihaza 

aktarılır. Bu cihazın dahili modem özelliği yoktur. Yazılım kenarlara not alma, özel 

paragrafları vurgulama (altını çizme) ve kitap ayracı özelliği sağlamaktadır.
26
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Resim 4 - Rocketbook 
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- Softbook Reader (Softbook): Birinci dönem e-kitap okuyucularından olan ve 

Softbook Press tarafından yalnızca e-kitap kullanımı için 

geliĢtirilen Softbook Reader, deri kapaklı tasarımıyla 1999 

yılında Mimari ve Tasarım alanında Chicago Edebiyat 

Müzesi‟nin seçtiği en iyi tasarlanmıĢ 100 ürün arasında yer 

almıĢtır.  640x480 yüksek çözünürlüğe sahip, 20x15 cm siyah/beyaz, arkadan 

ıĢıklandırma özelliği bulunan dokunmatik bir ekranı vardır. Deri kapağı açıldığında 

otomatik açılır, kullanılmadığında ise güç kesintisiyle ekranı koruyarak kapanır. 

(Resim 5) Rocketbook‟a göre daha geniĢ bir ekranı olmasına karĢın donanım 

olarak Rocketbook‟tan daha yavaĢtır. Bir saat gibi kısa bir sürede Ģarj edilebilir ve 

Ģarjlı kullanım süresi 2 ila 5 saat arasında değiĢir. Sayfa çevirme ve menü 

hareketleri için Rocketbook‟taki gibi bir tuĢ grubu bulunur. Ortalama 1.300 gr. 

ağırlığındadır. En önemli özelliği dahili modemiyle PC‟ye gerek duymadan sadece 

analog bir telefon hattı veya intranet hattıyla Softbook Store‟a bağlanarak HTML 

tabanlı tescilli formatında e-kitap, e-dergi ve e-gazete yükleyebilmesidir. 8 MB‟lik 

geliĢtirilebilir hafızasıyla toplam 5000-50.000 sayfalık yaklaĢık 250 kitap 

indirilebilir. Sesli okuma, sözlük kullanma, çizim, metin oluĢturmanın yanı sıra 

baĢlık seçme, kitap ayracı ekleme ve notlandırma özellikleri de sağlar.
27

 

- Everybook Dedicated Reader:  “Everybook Dedicated Reader” açıldığında 

karĢılıklı sayfa görünümdeki 

33cm‟lik yüksek çözünürlüklü 

renkli ekranıyla basılı kitap 

görünümünü andırır. (Resim 6)  
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Resim 5 – Softbook 

Reader 

Resim 7 – Everybook  

Dedicated Reader 

Resim 6 – Everybook 

Dedicated Reader 
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Ekran çözünürlüğü Rocketbook ve Softbook‟tan daha fazladır. 24 x 31 x 4 cm 

boyutlarında ve 1800 gr. ağırlığındadır. (Resim 7) ġarjlı kullanım süresi 4-6 saat 

arasındadır. Professional Student ve Personel olarak iki çeĢidi vardır. 500.000 

sayfalık hafızası ve HTML biçimindeki belgeleri PDF formatına dönüĢtürebilme 

özelliği bulunan Everybook Reader‟ın ilk versiyonunda sadece PDF formatındaki 

e-kitaplar okunabiliyordu.
28

 

Gembook: Birinci kuĢak elektronik kitaplardan biri kabul 

edilen Gembook, basılı kitap boyutlarında ve düz 

ekranlıydı. Metin sayfasının tümünü tek seferde gösterme, 

siyah beyaz görüntüleme, sayfaları kaydırma yerine bir 

ileri bir geri sayfa çevirme, otomatik ayarlı ıĢıklandırma, 

iki kademeli yazı boyutu, 30 saatlik Ģarjlı kullanım 

özellikleriyle tasarlanmıĢtı. (Resim 8) Diğer birinci kuĢak e-kitap okuyucuları gibi 

telefon hattı veya ağ üzerinden baĢka bir elektronik cihazla bağlantı sağlanamazdı. 

ġifrelenmiĢ ve telif hakkı saklı tutulan GemBook Card adlı hafıza kartlarıyla 

Gembook‟a süresiz kullanımlı metin transferi yapılıyordu.
29

 

- Millenium Book (Librius): Librius Ģirketi, kendi kitapları ve yazılımları için bir 

yan ürün olarak Millenium Reader isimli elektronik 

kitap okuyucusunu geliĢtirdi. (Resim 9) BeĢ butondan 

oluĢan bu cihazın kullanımı çok kolaydı.
 30
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Resim 8 - Gembook 

Resim 9 – Millenium Book (Librius) 
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- Franklin eBookMan (900/901/911): Franklin Electronic Publisher ilk elektronik 

sözlükleri geliĢtiren ve The Bookman e-kitap okuyucuyu Sony‟den satın alan 

Ģirkettir. Franklin eBookMan ise ikinci dönem elektronik kitap okuyucuların 

ilkidir. (Resim 10) 

 

 

 

 

  

 

1999-2002 yılları arasında üç farklı modelde üretilen eBookMan‟lerin ebatları, 

ağırlıkları aynıdır, en önemli ortak özellikleri MP3 çalabilmeleridir bu özelliği 

sayesinde sesli kitaplar da dinlenebilir. EBM 900 ve EBM 901‟in dahili hafızası 8 

MB iken EBM 911‟in 16 MB‟dir ve 64 MB‟ye kadar arttırılabilir.                             

Herhangi bir modeme gerek duymadan PC bağlantısıyla e-kitap indirilmektedir. 

Program tabloları, adres defterleri, hatırlatma notları vb. PDA iĢlevleriyle 

geliĢtirilen EBM cihazları, yalnızca elektronik kitap okuma amacıyla 

üretilmediklerinden ekran çözünürlükleri değiĢkendir. (Anameriç, 2003) EBM 

900‟ün okuma için gereken arka alan aydınlatması yokken diğer iki modelin vardır. 

Franklin eBookMan,  tescilli özel formatı olan Franklin Reader yazılımı dıĢında 

PDA‟lar için geliĢtirilen Mobipocket‟ı ve diğer e-metin görüntüleme ve yönetim 

programları da kullanılabilir.
31
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- RCA REB 1100 (Rocketbook) (Gemstar): 2000 yılında Gemstar tarafından satın 

alınan eski Rocketbook RCA REB 1100 adıyla yeniden 

geliĢtirilmiĢtir. 20 kadar kitabı saklayabilen 8 MB‟lik 

hafızası 72 MB‟a kadar yükseltilebilir. (Resim 11) 

Okumayı elveriĢli kılan arkadan ıĢıklandırma sistemi 

kullanıldığında 15 saatlik, kullanılmadığında ise 35 

saatlik batarya süresi vardır. (Cleyle, 2002) Dokunmatik 

özelliği bulunan siyah beyaz yaklaĢık 14 cm.lik köĢegen ekranı, 12,7 eni-17,8 boyu 

ve 3,8 kalınlığında ve 480 gram ağırlığındadır. Sahip olduğu 33.6 kbps‟lik (kilobit 

per second) dahili modemle doğrudan telefon hattıyla Gemstar eBook Katalog‟a 

bağlanıp kitap indirilebildiği gibi USB giriĢiyle PC‟den de kitap yüklenebilir. 

Rocketbook‟ta okunabilen tüm e-kitaplar REB 1100‟de de okunabilir. GeliĢtirilen 

HTML özellikleriyle Rocketbook‟ta görüntülenemeyen tablo vb. öğeler de 

görüntülenebilmektedir.  Sayfaları çevirmek için ileri-geri butonları kullanılır.   

Tüm kitapların gösterildiği bir kitap listesi vardır ve bu listeden seçim yapılarak 

istenen kitap okunur. Kelime arama ve not ekleme özelliği de bulunur.  

RCA REB 1200 (Softbook Reader) (Gemstar): Gemstar Ģirketi tarafından satıĢa 

sunulan eski adı Softbook olan ve The 

Lap of Luxury Award ödülü sahibi 

(Anameriç, 2003) RCA REB 1200, 

REB 1100‟e göre basılı bir kitaba 

daha çok benzemektedir. (Resim 12) 

REB 1100‟den farklı olarak renkli ekrana ve daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 

REB 1100‟den geniĢ yaklaĢık 21 cm‟lik renkli köĢegen ekranıyla 935 gr.dır. 

Resim 11 – RCA REB 1100 

Resim 12 – RCA REB 1200 
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Ayrıca REB 1100‟den farklı olarak 56K‟lık dahili modemiyle telefon hattı 

üzerinden Ethernet bağlantısı sağlayarak PC‟ye ihtiyaç duymadan kitap 

indirilebilir. Softbook‟ta olduğu gibi yine deri bir kapağı vardır. 8 MB‟lik dahili 

hafızası 128 MB‟e kadar yükseltilebilir. ġarjlı kullanım süresi REB 1100‟e göre 

daha kısadır. REB 1100‟deki gibi REB 1200‟de de metin ıĢıklandırmasını artırma, 

yazı boyutunu büyültme, notlar alma, metin iĢaretleme ve sözlük yükleyerek 

kullanabilme özellikleri vardır. (Anameriç, 2003) YaklaĢık 700$‟lık fiyatı bu 

cihazın en büyük dezavantajıdır.
32

 

- Go Reader: Özellikle üniversite öğrencileri ve çok sayıda 

ders kitabına ihtiyaç duyanlar için geliĢtirilmiĢtir. 500‟den 

fazla kitap yüklenebilir. (Cleyle, 2002) 2270 gr. 

ağırlığındadır. 800x600 ekran çözünürlüğüne sahip olan 

köĢegen dokunmatik renkli bir ekranı vardır. (Resim 13) 

Ayrıca ekran kalemi (stylus) de mevcuttur. Arttırılabilir Ģarjlı 

pil özelliğiyle 4 pille Ģarjlı kullanım süresi 5, 8 pille Ģarjlı 

kullanım süresi ise 10 saattir. (Resim 14) USB, wireless ve Bluetooth bağlantısı 

bulunmaktadır. GeliĢmiĢ tarama fonksiyonu, arkadan ıĢıklandırmanın yanı sıra 

dahili hesap makinesi, takvim, ajanda, sözlük gibi özellikleri bulunmakta ve yazı 

boyutunu ayarlama, Ģekilleri büyütebilme, çok renkli metin iĢaretleme, notlar alma, 

kaydetme, yazdırma ve yüksek güvenlikte paylaĢma gibi olanaklar sunmaktadır. 

(Rao, 2004) 
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Resim 13 – Go Reader 

Resim 14 – Go Reader 
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- Hiebook: Amerika, Kore ve Kanada‟da satıĢa sunulan Korea eBook olarak da 

bilinen Hiebook, yaklaĢık 297gr. ağırlığındadır. Siyah 

beyaz görüntü sağlayan ve arkadan ıĢıklandırma özelliği 

bulunan 14 cm‟lik köĢegen ekranı vardır. (Resim 15) ġarjlı 

kullanım süresi 10 saattir, USB bağlantısıyla bilgisayar 

üzerinden de Ģarj edilebilir. 128 MB‟ye kadar çıkarılabilen 

8 MB‟lik hafızası, kitap okurken müzik dinlemeyi sağlayan dahili bir MP3 çaları, 

ses kaydetme, sesli mesajları çalma, oyun oynayabilmenin yanı sıra takvim, hesap 

makinesi, adres defteri, ajanda ve not almayı sağlayan ek fonksiyonları ile yazma 

ve yayınlamayı sağlayıcı araçları bulunmaktadır. Yazılımı geliĢtirilebilir özelliğe 

sahip olan Hiebook Windows ve MacOS uyumludur. (Rao, 2004) 

- GEB 1150 / GEB 2150 (Gemstar): Arkadan ıĢıklandırmalı, siyah-beyaz 

dokunmatik ekran özelliğine sahip GEB 1150, Ģarj 

edilmeden 20 saat çalıĢabilmektedir. (Resim 16) YaklaĢık 

500 gram ağırlığındadır. 8 MB‟tan 128 MB‟a çıkarılabilen 

hafızası bulunmaktadır.  

GEB 1150‟den daha yüksek bir fiyata satılan, daha yüksek 

çözünürlüğe ve tamamen renkli ekrana sahip GEB 

2150‟nin ise 10 saatlik Ģarjlı kullanım süresi vardır. 

(Resim 17) 8 MB‟lik geliĢtirilebilir hafıza, karanlıkta 

okuma kolaylığı sağlayan görüntü kalitesi, PC olmadan 

modem veya Ethernet kartıyla yükleme yapabilme, ekrana dokunarak metin 

seçebilme, arama, not alma, yazı boyutunda değiĢiklik yapabilme ve her iki elle de 

uyumlu kullanım bu iki cihazın ortak özellikleridir. (Anameriç, 2003) 

Resim 15 – Hiebook 

Resim 16 - GEB 1150 

 Resim 17 - GEB 2150 
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- Librie (Sony): Philips, Sony ve E-Ink isimli firmalar beraber geliĢtirdikleri, 

dünyanın ilk elektronik kağıt görüntüleme modülü kullanılarak üretilen ve tüketici 

uygulaması olan Sony Librie eBook Reader‟ı 

piyasaya çıkardılar.  (Resim 18)  Bu cihazın 

600x800 piksel ekran çözünürlüğe sahip, 15 

cm‟lik köĢegen ve siyah beyaz görüntü sağlayan 

ve bunun yanı sıra minimum enerji harcayan ve 

e-kağıt teknolojisiyle üretilmiĢ bir ekranı 

bulunmaktadır. 126x190x13mm. inceliğinde olup kılıf ve pilleriyle  (190 gr.)  

birlikte toplam 300 gr. ağırlığındadır. 10 MB‟lik dahili hafızası bulunan bu cihaza 

500 kitap yani 10000 sayfa yüklenebilmekte ve bu hafıza 512 MB‟a kadar 

çıkarılabilmektedir. Librie, Sony tarafından internet üzerinden tüm dünyada ve 

yerel olarak da yalnızca Japonya‟da perakende olarak satılmaktadır.  

- Cytale Cybook Gen1 (Booken): Fransız firması Booken tarafından çıkarılan 

Cytale Cybook Gen1, kullanıĢlı tasarımıyla gerçek bir okuma keyfi sunar. 25cm‟lik 

arkadan ıĢıklandırma özelliği olan geniĢ dokunmatik ekranı, parlaklığı ve karĢıtlığı 

(contrast) ayarlanabilen sayfa görünümü, yatay 

veya dikey kullanım rahatlığı, 600 x 800 piksel 

çözünürlükteki renkli ekranıyla kaliteli bir 

görüntü sağlar. 20 x 25 x 2,5cm. boyutlarında 

ve yaklaĢık 1kg ağırlığındadır. (Resim 19) Ortalama 4 saat Ģarj etmeden 

kullanılabilir. 16 MB‟lik ROM‟a ve 32 MB‟lik RAM‟a sahiptir. Ekran kalemi ve 

çıkarılabilir siyah deri kapağı vardır. Windows iĢletim sisteminin kullanıldığı bu 

cihaz, çok sayıda e-kitap biçimini görüntüleyebilir ve birçok yazılımla uyumludur. 

Resim 18 - Librie 

 

Resim 19 - Cytale Cybook Gen1 
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- Ebookwise 1150 (Gemstar): Gemstar‟ın 2002 yılında 

ürettiği GEB 1150, Ebookwise markasıyla yeniden 

piyasaya çıktı. (Resim 20) GEB 1150 ile aynı özellikleri 

taĢıyan Ebookwise 1150 geniĢ hafızası, uzun pil ömrü, 

dahili modem ve USB giriĢi ve arkadan ıĢıklandırmalı 

ekranının yanı sıra yazı boyutunu değiĢtirebilme, kısayol oluĢturma, sayfa 

iĢaretleme, paragraf iĢaretleme, not alma, metin içinde kelime arama, otomatik 

güncelleme özellikleriyle de okuma kolaylığı sağlamaktadır. 

- iLiad (iRex Tech.): iLiad, Royal Philips Electronics‟in bir yan kuruluĢu olan 

Alman Ġrex Technologies (http://www.irextechnologies.com/) tarafından                

e-mürekkep teknolojisi kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. 

iLiad, elektronik kitap okumayı sahip olduğu üstün 

özellikleriyle keyifli hale getirirken el yazısıyla 

notlar alma, çizimler yapabilme vb. özellikleriyle de 

sadece bir e-kitap okuyucu olmaktan çıkıp kağıtla 

yapılabilen her Ģeyi yapabilme imkanı 

sağlamaktadır. 728 x 1024 piksel ekran 

çözünürlüğüne sahip 20 cm‟lik köĢegen siyah beyaz görüntü veren dokunmatik 

ekranıyla günıĢığı parlaklığından etkilenmeden kaliteli bir okuma sağlar. iLiad, 

435 gram ağırlığında ve 216 x 155 x 16mm. ebadındadır. (Resim 21) Linux iĢletim 

sistemiyle çalıĢan iLiad, Mobipocket ve birçok e-kitap biçimini desteklemektedir. 

64 MB RAM, 256 MB‟lik bölünmüĢ yükseltilebilir dahili bellek ile ekran kalemi, 

dahili hoparlör, kulaklık, ethernet bağlantısı ve USB giriĢine sahiptir. PC‟ye ihtiyaç 

duymadan internete bağlanabilir. 3 saatlik Ģarjla 15 saatten fazla kullanılabilir. 

Resim 20 - Ebookwise 1150 

Resim 21 - iLiad 

http://www.irextechnologies.com/


 

81 

iLiad 2007 yılında yapılan güncellemeyle mevcut özelliklerine wireless bağlantısı, 

güçlendirilmiĢ kasa ve Ģarj edilmeden daha uzun süre kullanım sağlayan 

yükseltilmiĢ pil ömrüyle ve iLiad Second Edition  adıyla yeniden piyasa çıkmıĢtır.  

- Hanlin eReader V2 (Jinke): Çin‟de elektronik kitap donanımları araĢtırma, 

geliĢtirme çalıĢmaları yapan ve üreten Jinke 

isimli firma e-mürekkep teknolojisini kullanarak 

Hanlin eReader V2 isimli e-kitap okuyucu cihazı 

piyasaya sundu. (Resim 22) Yüksek parlaklık 

özelliğiyle iç ve dıĢ mekanda kaliteli okuma 

sağlayan 194x133.6x13.4 mm. ebadında ve 290 gr. 

ağırlığındaki Hanlin eReader V2, 800x600 piksel yüksek çözünürlükte 6 inçlik 

siyah beyaz ekrana ve 1GB‟a kadar yükseltilebilen 64MB‟lik belleğe sahiptir.  

USB ve hafıza kartı giriĢi mevcuttur. Çok az enerji harcayan bu taĢınabilir e-kitap 

okuyucu, günde ortalama 300 sayfa kitap okunduğu varsayılırsa bir ay Ģarj 

olmadan kullanılabilir. Çoklu dizin yönetimiyle e-kitapları sınıflandırarak düzenler. 

Kendisine bağlı 254x96 piksel çözünürlükteki yardımcı dokunmatik ekranı ve 

ekran kalemiyle metin eklenebilir ve metinler arasında kolayca gezilebilir. Linux 

iĢletim sistemini kullanan Hanlin V2 çok sayıda e-kitap biçimini desteklemektedir 

ve MP3 çalma özelliği vardır.  

- Hanlin eReader V8 (Jinke): Jinke tarafından geliĢtirilen 

Hanlin eReader V2 ile benzer teknik özelliklere sahip Hanlin 

eReader V8, V2‟den farklı olarak stereo kulaklık giriĢine sahiptir. 

(Resim 23)  

Resim 22 - Hanlin eReader V2  

Resim 23 - Hanlin  

eReader V8 
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- Sony Reader - PRS-500 (Sony): Sony‟nin 2004 yılında Japonya‟da çıkardığı 

Sony Librie güncellenerek Sony Reader adıyla (PRS-500) 2006 yılında piyasaya 

çıkmıĢtır. 175.6x123,6x13,8 mm. ebadında ve 250 gr. ağırlığındadır. (Resim 24)  

E-mürekkep teknolojisiyle üretildiğinden yüksek karĢıtlıklı ve çözünürlüklü 

(800x600 piksel), güneĢ ıĢığında da rahatlıkla 

okunabilen, 180 derece görüĢ açılı, görüntünün ekranda 

sabit kalmasını sağlayan ve az enerji harcayan 6 inçlik 4 

kademeli gri renk görüntü veren bir ekranı vardır. 

Yükseltilebilir 120 MB‟lik dahili hafızası yaklaĢık 160 e-kitabı depolayabilir. Sony 

Connect sitesine bağlanılarak e-kitap satın 

alınabilir. (Resim 25) Satın alınan kitaplar DRM (Digital Right Management)‟a 

göre telif korumalıdır. Adaptörle yapılan 4 saatlik 

veya USB kablosuyla bilgisayar üzerinden yapılan 

6 saatlik tek bir Ģarjla 7500 sayfa okunabilir. 

Connect Reader uygulamasıyla MP3 çalma özelliği de bulunan Sony Reader‟da, 

sayfaları ileri ve geri almak için tuĢlar, sağ altta bulunan joystick ve 0-9 arası menü 

kontrol tuĢları kullanılır. (Resim 26)  

- Flepia (Fujitsu): Fujitsu Frontech tarafından sınırlı sayıda satıĢa sunulan Flepia 

Renkli e-kağıt kullanılarak geliĢtirilen, dik durabilen, 12 mm. kalınlığında ve A5 

boyutunda geniĢ ekrana sahip olan dünyanın ilk taĢınabilir bilgi terminalidir.  

Resim 26 - Sony Reader  

(PRS-500) 

Resim 24 – Sony Reader 

(PRS-500) 

Resim 25 - Sony Reader (PRS-500) 
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Elektronik kağıt teknolojisinin düĢük enerjiyle sabit görüntü sağlama ve yüksek 

çözünürlük (768x1024 piksel) özelliğinin yanı sıra güncel bilgilere yüksek hızla 

her zaman ve her yerden LAN veya internet bağlantısıyla wireless eriĢim imkanı 

sağlamaktadır.  Beyaz inci, pembe 

inci ve gümüĢ olmak üzere üç renk 

seçeneği olan 8 inçlik ekranı ile A4 

boyutlarında (210x304x12 mm.) 

480 gr. ve 12 inçlik ekranı ile A5 

boyutlarında (158x240x12 mm.) 

320gr. ağırlığında iki modeli vardır. 

(Resim 27) Her iki model de 

dokunmatik ekranlıdır, bir kaydırma tuĢu ve altı fonksiyon düğmesi vardır. 12mm. 

kalınlığındaki cihazlar tam bir Ģarjla en fazla 50 saat çalıĢabilir. Her iki yanında 

bulunan stereo hoparlörüyle sesli kitap, ses ve reklam sunumları için kullanıĢlıdır. 

Windows CE 5.0 ve Japonca sürümünü desteklemektedir. Microsoft 

uygulamalarıyla (Word, Excel gibi) uyumludur, web tarayıcısı mevcuttur.  

- HP e-Kitap Okuyucu: 2007 yılında Çin‟in Shangai kentinde yapılan HP Mobility 

Zirvesi‟nde tanıtılan HP e-Kitap 

Okuyucu, A4 boyutlarındaki geniĢ 

ekranıyla ve göz yormayan 

benzersiz sezgisel ara yüzüyle 

gerçek bir kitabın sayfalarını çevirir 

gibi e-kitap okumanızı sağlar. 

(Resim 28)  

Resim 27 - Flepia 

Resim 28 - HP e-Kitap Okuyucu 
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- Hanlin eReader V3 Vizplex (Jinke): Tianjin Jinke Elektronik ġirketi tarafından 

Çin‟de geliĢtirilen Hanlin eReader V3 Vizplex, e-mürekkep ve e-kağıt 

teknolojisiyle üretilmiĢtir. 6 inçlik (15 cm) 600x800 piksel çözünürlülükte köĢegen 

bir ekrana sahiptir. 184x120.5x9.9 mm. boyutlarında ve 

batarya dahil 210 gr. ağırlığındadır. (Resim 29) Linux 

iĢletim sistemi kullanılan e-kitap okuyucunun yatay ve 

dikey görüntü verebilen ekranı e-kağıt teknolojisinin 

avantajıyla herhangi bir ıĢıklandırma olmadan günıĢığında 

bile kaliteli bir okuma sağlar. Çok sayıda elektronik kitap biçimini (PDF, DOC, 

WOLF, HTML, TXT, CHM, FB2, DJVU, PPT, EPUB, LIT, PRC, MOBĠ) 

destekleyen Hanlin eReader V3 Vizplex, MP3 çalabilir ve resim (PNG, TIF, GIF, 

BMP, JPG) görüntüleyebilir. Ayrıca çoklu dil desteğiyle Ġngilizce, Çince, Rusça, 

Ukraynaca, Türkçe, Fransızca, Ġspanyolca, Almanca, Bulgarca, Japonca, Korece, 

Hollandaca, Estonca, Lehçe dillerini destekler.  

Hanlin eReader V3, birçok ülkede farklı isimlerle satıĢa sunulmuĢtur. Bu e-kitap 

okuyucular teknik açıdan Hanlin eReader V3 Vizplex‟le aynı özellikleri 

taĢımaktadır. 

Hollanda‟da BEBOOK adıyla satıĢa sunulan cihaz, günıĢığında 

da kolaylıkla okunabilen kağıda benzer görünüm sunar. Tam 

Ģarjla yaklaĢık 7000 sayfa okunabilir. Kolay eriĢim özelliği 

sunan kitaplık menüsü ile dosya ismi, dosya boyutu veya 

baĢlığa göre kitaplar düzenlenebilir, sıralanabilir. Kitap ayracı 

ekleme, yakınlaĢtırma, yazı boyutunu büyütüp küçültme ve 

okurken yazıtipini değiĢtirme özellikleri vardır. (Resim 30)  

 

 

Resim 29 - Hanlin 

eReader V3 Vizplex 

Resim 30 - BeBook 
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Ukrayna, Rusya, Estonya, Bulgaristan ve Kazakistan‟da LBook eReader olarak 

satılan bu cihaz ise zarif tasarımı, orijinal arayüzü ve düĢük 

enerji kullanımı özellikleriyle dikkat çekmektedir. Tam Ģarjla 

yaklaĢık 10.000 sayfa okunabilir. Uzun süreli kullanımda PC 

ekranının yarattığı baĢ ağrısı ve göz yorgunluğu gibi 

rahatsızlıklara neden olmaz. (Resim 31) Programlanabilir 

dokunmatik ekranı, ekran kalemi, dokunmatik ve mekanik 

tuĢları vardır.  

Türkiye‟de Walkbook, (http://www.walkbook.net/tr/index.html) UBĠT 

(Uğur Bilgi Teknolojileri) tarafından satıĢı yapılan e-kitap 

okuyucunun yurtiçi satıĢ fiyatı kargo masrafları hariç  305 $ 

karĢılığı Türk Lirası‟dır. 9000 – 10000 sayfa çevirme veya 9-10 

saat MP3 çalma kapasitesine sahiptir. Cihazın açma kapama 

düğmesi bulunmadığından cihaz sadece sayfa çevirme 

durumunda enerji harcamaktadır. (Resim 32) e-Kağıt 

teknolojisi sayesinde diğer e-kitap okuyucular gibi yalnızca sayfa çevirdiğinizde 

enerji harcamaktadır.  

Ġspanya‟da ise Papyre 6.1 adıyla satıĢa sunulmuĢtur.  

(Resim 33) 

 

- GeR2 (Ganaxa): Elektronik okuyucu bileĢenleri üreten Tayvanlı PVI Ģirketi ile 

e-Kağıt sistemleri üzerine çalıĢan ve Fransız ekonomi gazetesi Les Echos‟un da 

elektronik versiyonunun mimarı olan Fransız firması 

Ganaxa tarafından üretilen ve geliĢtirilen GeR2 e-kitap 

okuyucu, e-mürekkep teknolojisiyle kaliteli yazı ve 

resimler, yüksek karĢıtlık, daha ıĢıklı arka plan ve daha hızlı 

görüntü ile konforlu bir okuma sağlar. (Resim 34) 

 

Resim 31 - Lbook 

eReader 

Resim 32 - Walkbook 

Resim 33 - Papyre 6.1 

Resim 34 - GeR2 

http://www.walkbook.net/tr/index.html
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- PRS-505 (Sony): Sony PRS-500 e-kitap okuyucusunu güncelleyerek PRS-505 e-

kitap okuyucusunu piyasaya sunmuĢtur. PRS-505, 260 gr. 

ağırlığında ve 175x122x8 mm. ebadındadır. (Resim 35) 

Vizplex e-mürekkep teknolojisiyle üretilen 6 inçlik 

600x800 piksel yüksek çözünürlükteki geniĢ ekranı 8 

kademeli siyah beyaz görüntü verir. Yine e-mürekkep teknolojisinin sağladığı 

düĢük enerjiyle çalıĢma sayesinde USB kablosuyla yapılacak 4 saatlik ya da 

adaptörü ile yapılacak 2 saatlik tek bir Ģarjla ortalama 7500 sayfa okunabilir. 

MOBI dıĢında pek çok e-kitap biçimini ve Sony‟nin tescilli kitap formatı BBeB‟yi 

destekler. Ayrıca MP3 ve AAC biçimindeki ses dosyalarını çalıĢtırabilir; JPEG, 

GIF, PNG, BMP biçimindeki resimleri ve kullanmıĢ 

olduğu yazılımla DOC, PDF, BBeB biçimli e-kitapları 

görüntüleyebilir. Wi-Fi, Ethernet ve LAN bağlantıları 

bulunan cihazın hafızası, çift hafıza kartı giriĢiyle 8 GB‟a 

kadar arttırılabilir. 192 MB‟lik geniĢletilmiĢ hafızasıyla yaklaĢık 160 e-kitap 

depolayabilir. Menü kullanımına gerek olmaksızın tek tuĢla zaman kaybetmeden 

kitap ayracı eklenebilir. Bu özelliğiyle ve diğer menü özellikleriyle her yaĢtan ve 

her düzeyden kullanıcı kolayca kullanabilmektedir. (Resim 36) Aynı dönem 

piyasaya çıkan elektronik kitap okuyucularla kıyaslandığında oldukça hafif ve 

incedir. Bir internet sitesinde piyasada bulunan dört e-kitap okuyucu arasında 

yapılan bir grup anketine
33

 göre Sony PRS-505, en Ģık, en iyi yapılmıĢ, kullanımı 

ve alıĢılması en kolay e-kitap okuyucu olarak seçilmiĢtir.  

                                                           
33

 http://www.reghardware.co.uk/2008/11/04/review_ebook_readers_round_up adresinden  01/12/2008 tarihinde alınmıĢtır. 

Resim 35 - PRS-505 

Resim 36 - PRS-505 

http://www.reghardware.co.uk/2008/11/04/review_ebook_readers_round_up/
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- Cybook Gen3 (Booken): Fransız Booken firmasının e-mürekkep teknolojisiyle 

geliĢtirdiği Cybook Gen3 isimli e-kitap okuyucusu 2007 yılı 

Ekim ayında piyasaya çıkmıĢtır. E-kitap ve e-gazete 

okumak ya da MP3 veya sesli kitap dinlemek için özel 

olarak tasarlanan cihaz 174 gr.dır. (Resim 37) 4 kademeli     

siyah beyaz renkte, 600x800 çözünürlükte, yüksek karĢıtlıkta 

kağıda benzer görüntü sunan ve gün ıĢığında bile rahatlıkla okunabilen 6 inçlik bir 

ekranı vardır. Tam bir Ģarjla 8000 sayfa okunabilir. EPUB dosyaları dıĢında MOBI 

dahil çok sayıda e-kitap biçimi, JPEG, GIF, PNG resim dosyasını destekler. 

- Kindle 1.0 (Amazon): 2007 yılı Kasım ayında online e-kitap satıĢı da yapan 

Amazon.com tarafından e-mürekkep teknolojisiyle geliĢtirilen ve Amerika‟da 

piyasaya çıkan Amazon Kindle 1.0, 292 gr. ağırlığında ve 191x135x18 mm. 

ebadındadır. ÖzelleĢtirilmiĢ bir Linux iĢletim sistemi kullanan Amazon Kindle 1.0, 

e-kağıt teknolojisiyle geliĢtirilen 6 inçlik ekranıyla 800x600 çözünürlükte 4 

düzeyde gri renkte görüntü sağlamaktadır. Uzun ömürlü bataryasıyla iki saatlik bir 

Ģarj süresinden sonra bir hafta boyunca kullanılabilir. Kindle, wireless özelliği 

sayesinde yalnızca Amerika‟ya özel olan EV-DO Sprint ağını kullanarak Amazon 

Whispernet üzerinden 2009 yılı ġubat ayı sonu itibariyle 240.000 elektronik kitabın 

satıĢını yapan Kindle Store‟a bağlanıp Kindle‟ın tescilli e-kitap biçimi olan AZW 

formatlı e-kitaplar doğrudan satın alınabilir. (Resim 38)  

Resim 37 - Cybook 

Gen3 

Resim 38 - Amazon Kindle 
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Amazon.com, Whispernet‟e sadece Amerika‟dan bağlanılabildiğinden Amerika 

dıĢına Kindle 1.0‟ın satıĢı yapılmamaktadır. Kindle 1.0 e-kitap okuyucu 

Amazon.com‟da ilk satıĢa çıktığında 5 buçuk saat gibi kısa bir sürede tükenmiĢtir. 

Amazon Kindle yaklaĢık 200 metin kitabını depolayabilen dahili bir hafızaya 

sahiptir. USB bağlantısıyla hafızası arttırılabilir. Tescilli Kindle formatı AZW 

dıĢında PRC, MOBI e-kitap biçimlerini de destekler. HTML, DOC, PDF, JPEG, 

GIF, PNG, BMP dosyalarını e-posta tabanlı hizmetiyle AZW formatına 

dönüĢtürebilir. Sesli kitap dinlenebilen ve MP3 desteği bulunan Amazon Kindle 

1.0 ile kitap okurken de müzik dinlenebilir. 

- EZ Reader (Astak): Elektronik kağıt ve elektronik mürekkep teknolojisi 

kullanarak Jinke‟nin geliĢtirdiği Hanlin Reader V3, 

Amerikan Astak firmasınca yeniden markalandırılarak EZ 

Reader adıyla piyasaya çıkmıĢtır. (Resim 39) Hanlin V3‟ten 

farklı olarak ek renk seçenekleri ile zenginleĢtirilmiĢtir. EZ 

Reader ilk güncellemesini Kasım 2008‟de Hanlin V3‟ü 

yeniden markalandırarak gerçekleĢtirmiĢtir. Astak, e-kitap 

okuyucu ürünlerini Jinke‟nin de ortağı olan Netronix isimli firmayla ortaklık 

kurarak duyurmuĢtur. Tayvanlı Netronix ile Çinli Jinke firmaları kullanıcı 

ihtiyaçlarına göre Astak için tamamlayıcı ürünler sunmaktadır. Jinke ürünleri EZ 

Reader markasıyla Astak Mentor ürünleri ise Netronix markasıyla satılmaktadır.  

 

 

 

Resim 39 - EZ Reader 
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- Jetbook (ECTACO): 1990 yılında kurulan ve özellikle elektronik cep sözlükleri 

konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan 

ECTACO‟nun geliĢtirdiği elektronik kitap okuyucu 

Jetbook, elektronik kağıt teknolojisinden yararlanılarak 

üretilmiĢtir. (Resim 40) Jetbook ince, hafif ve kolay 

taĢınabilir tasarımının yanı sıra farklı renk seçenekleri de 

sunmaktadır. 153x109x13 mm. boyutunda ve 210 gr. 

ağırlığındadır. 5 inçlik, tek renkli geniĢ LCD ekranı yatay ve dikey kullanılabilir. 

Hafif yeĢilimsi arka plan ile siyah harfler arasındaki çok iyi ayarlanmıĢ karĢıtlık 

sayesinde göz yormaz. Ġyi bir MP3 oynatıcı ve resim görüntüleyicisidir ve sahip 

olduğu sözlükle birçok dilde çift yönlü kelime aranabilir. 

- iLiad Book Edition (iRex Tech.): Sony‟nin iLiad isimle e-kitap okuyucusu iRex 

Tech. tarafından güncellenerek “iLiad Book Edition” 

ismiyle ve yenilenen gümüĢ rengi Ģık tasarımıyla 

piyasaya çıkmıĢtır. 216x155x16 mm. ebadında ve 435 

gr. ağırlığındadır. Elektronik kağıt görüntüleme 

teknolojisiyle geliĢtirilen 16 kademeli gri renk 8.1 

inçlik dokunmatik ekranı 1024x768 piksel 

çözünürlüktedir. (Resim 41) 8 GB‟a kadar yükseltilebilen bir hafızaya sahiptir. 

Almanca, Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca ve Hollandaca dillerini ve çok sayıda e-

kitap biçimini (PDF, HTML, TXT, JPG, BMP, PNG, PRC-Mobipocket-) 

desteklemektedir.  

 

Resim 40 - Jetbook 

Resim 41 – iLiad Book Edition 
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- Astak Mentor 5 / Astak Mentor 6 /Astak Pro 9.7 (Astak):  Astak Mentor üç 

farklı firmanın (PVI firması ekran; Netronix firması montaj, tasarım ve dokunuĢ; 

Astak firması ise son tasarım ve satıĢ) aralarında yaptığı bir ortaklık projesidir. 

Ekran boyutlarına göre adlandırılmıĢ olan ve tüm modelleri e-mürekkep teknolojisi 

kullanılarak geliĢtirilen Astak Mentor‟un Ģu ana kadar 5, 6 ve  9.7 inçlik olmak 

üzere üç modeli vardır. (Resim 42)  

 

Resim 42 – Astak Mentor Modelleri 

EB-500 adı verilen 5 inçlik ekrana sahip modeli 4 kademeli gri gölgeleme ve 

800x600 piksel ekran çözünürlüğüne sahiptir. Linux iĢletim sistemini kullanan EB-

500 yaklaĢık 170 gr. ağırlığındadır. Tam bir Ģarjla 8000 sayfa okunabilir ve txt, 

pdf, html, fb2, ebup, prc, jpg, bmp, eReader biçimli e-kitapları destekler. 6 inçlik 

ekranı bulunan ve çeĢitli güncellemelerle farklı isimlerde piyasaya çıkan EB-600 

modelleri (Basic, Cookie, Grace, Swiftie) yaklaĢık 200 gr. ağırlığındadır ve 

800x600 piksel ekran çözünürlüğüne sahiptir. EB-600‟ün Basic modeli 4 kademeli 

gri gölgelemeli görüntü verebilir ve tek Ģarjla 8000 sayfa okunabilir. Cookie ve 

Grace modelleri 8 kademe gri gölgelemeli yatay ve dikey görüntü verebilen 

dokunmatik ekrana sahiptir. Her ikisiyle de tam bir Ģarjla 16000 sayfa okunabilir, 

EB-500‟ün desteklediği e-kitap biçimlerinin yanı sıra html, pdf, doc, xls, ppt 

dosyalarını dönüĢtürebilir ve wifi-bluetooth-3G/wireless bağlantısı özelliği vardır.  
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Grace modelinin diğerinden farkı el yazısıyla not alma özelliğinin bulunması ve 

Linux‟un yanı sıra Windows iĢletim sistemiyle de çalıĢabilmesidir.  EB-600‟ün 

Swiftie modeli ise 16 kademe gri gölgelemeli görüntü sağlamasının dıĢında Grace 

modeliyle benzer özellikleri taĢır. 9,7 inçlik ekrana sahip Astak Mentor‟ün son 

modeli EB-900‟ün diğer modellerden farkı; 1200x825 piksel çözünürlülüğe sahip 

esnek ekranının 16 kademeli gri gölgelemeli ya da 256 renkli görüntü verebilmesi 

ve 4 adet programlanabilir iĢlev düğmesinin bulunmasıdır. Tüm modeller 4 GB‟a 

kadar hafıza kartıyla arttırabilir; sayfa çevirme, sayfa atlama, yazı boyutu 

değiĢtirme, yakınlaĢtırma-uzaklaĢtırma, slayt gösterisi ve dosya silme iĢlemleri 

yapılabilir, eReader ve Adobe Digital Edition programları kullanılır. 

- Readius (Polymer Vision): Hollandalı Ģirket Polymer Vision tarafından üretilen 

Readius dünyanın ilk esnek ekranlı e-kitap okuyucusudur. 

Elektronik kitap okuyucu olarak tasarlanan Readius, 

telefon görüĢmelerine de izin verir. 13 cm. geniĢliğindeki 5 

inçlik 16 kademeli gri gölgelemeli görüntü verebilen 320x240 piksel çözünürlüğe 

sahip ekranı katlanarak cebe sığabilir. (Resim 43) Göz yorgunluğunu engelleyen, 

kısa zamanda Ģarj edilebilen, 

günıĢığında rahatlıkla okunabilen 

ve gerçek kağıda benzer okuma 

sağlayan Readius‟un 3G/bluetooth 

bağlantılarıyla her zaman her yerde 

internete eriĢilebilir. Hafızası 8 GB‟a kadar arttırılabilen ve 30 saatlik kesintisiz 

kullanım süresi olan Readius 115 gr. ağırlığındadır. Readius, rulo -yuvarlanabilir- 

ekran kullanılan ilk cep e-kitap okuyucudur. (Resim 44)  

Resim 43 - Readius 

Resim 44 - Readius 
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- Plastic Logic e-Book Reader: Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuarı 

yan kuruluĢu olan Plastic Logic Ģirketi 

tarafından geliĢtirilen e-kitap okuyucu kredi 

kartı kalınlığındadır ve 21.6 x 27 cm. 

ölçülerinde bir A4 kağıdı boyutlarında büyük 

bir okuma ekranına sahiptir. (Resim 45)  Çok 

sayıda elektronik kitap biçimini (txt, rtf, html, 

jpg, png, bmp, epub, eReader, pdf, doc, xls, 

pps) destekler. Kablolu veya kablosuz internet 

bağlantısıyla binlerce dosyaya eriĢilebilir. 

Dokunmatik ekranı, hareket temelli kullanımı kolay kullanıcı ara yüzü, iĢaretleme 

ve açıklama ekleme özelliğini de sağlayan güçlü yazılımıyla bilgileri depolamada, 

düzenlemede ve yönetmede kullanıcılarına kolaylık sağlar. E-mürekkep 

teknolojisiyle geliĢtirilmiĢ ekranı sayesinde her ortamda rahatlıkla okunabilir ve 

düĢük enerjiyle çalıĢtığından uzun bir pil ömür sunar. Plastic Logic, 

alternatiflerinden, geleneksel kağıt kitaplardan veya dergilerden daha ince ve daha 

hafiftir. (Resim 46)  

- Digital Reader (iRex Tech.) DR1000/DR1000S/DR1000SW:  Hollandalı iRex 

tarafından e-mürekkep 

teknolojisiyle üç modeli 

geliĢtirilen Digital Reader, 

1024x1280 piksel 

çözünürlüğe, 16 kademeli gri renk görüntü veren 10.2 inçlik geniĢ ekrana 

sahiptir.(Resim 47) YaklaĢık 1000 dosya depolama kapasitesi vardır.  

Resim 45 – Plastic Logic eBook 

Reader 

Resim 46 - Plastic Logic eBook Reader 

Resim 47 - Digital Reader Modelleri 
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Bilgisayar üzerinden usb bağlantısıyla da Ģarj edilebilmektedir. 

Üç model de pdf, txt, html, prc, jpg, png, gif, tiff, bmp 

biçimindeki e-kitapları destekler.  DR1000S (Resim 48), farklı 

olarak stylus adı verilen ekran kalemine sahiptir. 

DR1000SW‟nin ise DR 1000S‟den farkı wireless ve bluetooth 

bağlantısı özelliğinin bulunmasıdır.   

- PRS-700 (Sony): Sony‟nin piyasaya çıkardığı son e-kitap okuyucu PRS-700‟ün 

e-mürekkep teknolojisiyle geliĢtirilen 6 inçlik e-kağıt 

ekranı, direk güneĢ ıĢığı altında bile rahatlıkla okunabilir, 

yatay ve dikey olarak kullanılabilir ve 8 düzey gri renkte 

600x800 piksel yüksek çözünürlükte görüntü verebilir. 

Ayrıca ıĢık yetersiz olduğunda dahili LED ıĢıklandırma 

sistemiyle ekranı aydınlatabilirsiniz. (Resim 49)  

174 x 128 x 9.7 mm. ebatlarında ve 283,5 gr. ağırlığındadır. YaklaĢık 350 e-kitap 

depolanabilen 512 MB‟lik standart hafızası 

hafıza kartlarıyla 32GB‟ya kadar 

arttırılabilir. Bilgisayar üzerinden USB ile 

yapılacak 4 saatlik veya adaptörle 

yapılacak 2 saatlik bir Ģarjla 7500 sayfa 

okunabilir. Dokunmatik ekranı üzerinden arama ve iĢaretleme yapabilir, sanal 

klavyesiyle notlar alabilir, okurken yazı boyutunu ayarlayabilir, yakınlaĢtırma ve 

uzaklaĢtırma yapabilirsiniz.(Resim 50) Ġlginç bir özelliği de sağa sola 

silkelendiğinde sayfa atlayabilmesidir. MP3 ve AAC biçimli ses; jpg, bmp, gif, png 

biçimli resim; pdf, txt, rtf, ePub biçimli e-kitap dosyalarını görüntüleyebilir. 

Resim 48 – DR1000S 

Resim 49 – PRS-700 

Resim 50 – PRS-700 
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- Kindle2 (Amazon): Amazon.com tarafından geliĢtirilen Kindle e-kitap 

okuyucunun ikinci sürümü Kindle2‟nin en önemli özelliği 3G kablosuz ağ 

desteğidir. Bir dergi inceliğindeki Ģık görünümü, ergonomik yapısı ve 289 gr. 

ağırlığıyla benzerlerinden daha hafif ve daha incedir. (Resim 51)  

 

 

 

 

 

 

 

e-Mürekkep teknolojisiyle geliĢtirilen 16 kademeli gri gölgelemeli e-kağıt 

ekranıyla metinler ve resimler daha net ve kalitelidir. PC‟ye ihtiyaç duymadan 60 

saniyenin altında bir zamanda e-kitap yüklenebilir. 2 GB‟lık dahili hafızasıyla 

yaklaĢık 1500 e-kitap depolayabilir. %25 daha uzun ömürlü pili sayesinde yaklaĢık 

4 saatlik Ģarj sonunda 4 gün boyunca ya da wireless özelliği kapalı kullanılırsa 2 

hafta boyunca tekrar Ģarj etmeden kullanılabilir. Kindle Store üzerinden yaklaĢık 

250.000 e-kitaba ulaĢılabilir. Metin okuma özelliğiyle her zaman her yerde 

kullanılabilir. Dahili klavyesiyle notlar alınabilir, okumayı kolaylaĢtırıcı kitap 

ayracı ekleme, yazı boyutunu değiĢtirme, yakınlaĢtırma ve uzaklaĢtırma 

fonksiyonları vardır. Kindle‟ın tescilli biçimi AZW baĢta olmak üzere txt, doc, pdf, 

html, prc, mobi, jpg, gif, bmp, png biçimli e-kitapları destekler. Okumanın keyfini 

çıkarırken müzik dinleme imkanı da vardır.  

Resim 51 – Amazon Kindle 2 
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 Güçlü bir rekabetin yaĢandığı elektronik kitap okuyucu pazarında, üretici 

firmalar geliĢen iletiĢim teknolojilerine ve kullanıcıların değiĢen ihtiyaçlarına paralel 

olarak donanımlarını sürekli güncellemektedir. Özellikle görüntü teknolojisinde, 

geliĢtirilen e-mürekkep ve buna bağlı olarak üretilen e-kağıt ekranlar, pazardaki 

hareketliliği artırmıĢtır. Önceleri taĢınabilir olması elektronik kitapları cazip kılarken, 

pazar geliĢtikçe donanımların ağırlığı, boyutları, görüntü kalitesi, Ģarjlı kullanım 

süresi, toplam kaç e-kitap depolayabildiği, internet ve kablosuz eriĢim özellikleri, 

müzik dinleyebilme ve sesli okuma gibi teknik özellikler ile donanımla birlikte gelen 

yazılım özellikleri de kullanıcıların tercihlerini etkilemiĢtir.  

 E-kitap okuyucu donanımların ağırlık, boyut, kılıf, kapak gibi fiziksel 

özellikleri zamanla donanımın daha ergonomik kullanımını sağlayacak biçimde 

yenilenmiĢtir. Ağırlık ve boyut açısından katlanarak cepte taĢınabilen ve yaklaĢık 

100 gr. ağırlığındaki Readius veya bir kredi kartı inceliğinde ve yaklaĢık 350 gr. 

ağırlığındaki Plastic Logic görsel değiĢimin en çarpıcı örneklerindendir. Donanımlar, 

sağ veya sol elle kullanım için ayarlanabilen, deri kapaklı, üzerinde yer alan sayfa 

değiĢtirme (ileri-geri) butonları ya da dokunmatik ekran veya ekran kalemi 

özellikleriyle kullanıcılarına kolaylık sağlar. Ġlk modellerin arkadan otomatik 

aydınlatmalı ekranları bulunurken geliĢen teknolojiyle ortam ıĢığına göre otomatik 

ayarlanan ekranlar üretilmiĢtir.  

 E-kitap okumak için tasarlanmıĢ bu donanımların cep bilgisayarlarına özgü 

hesaplama, grafik çizme, not alma, resim yapma gibi fonksiyonları da vardır. 

Modellerine göre donanımların 64 MB‟a 512 MB‟a kadar değiĢen dahili bellekleri 

hafıza kartlarıyla 4 GB‟a kadar (Amazon Kindle) arttırılabilmektedir.  
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Dahili modem, wi-fi, 3G, bluetooth bağlantıları bulunan modelleriyle internete 

bağlanarak e-kitap satıĢ mağazalarından doğrudan e-kitap satın alınabilir, internetten 

çevrimiçi gazete, dergi okunabilir, internetin tüm imkanlarından yararlanılabilir. 

Ayrıca USB bağlantısıyla PC‟den donanıma e-kitap veya dosya transferi de 

yapılabilir. Bunun yanı sıra birçok donanımın MP3 çalma özelliği ve kulaklığı 

bulunmaktadır.  

 E-kitap teknolojisi, bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelerin yanı sıra 

görüntü teknolojisindeki yeniliklerden etkilenmiĢ ve e-kağıt / e-mürekkep kullanımı 

yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Sony Librie, e-mürekkep ve e-kağıt teknolojisi 

kullanılarak üretilen ilk e-kitap okuyucu donanımdır. Librie‟den sonra geliĢtirilen    

e-kitap okuyucu donanımların çoğu bu teknolojiyle üretilmiĢtir.  

E-mürekkep, elektroforez adı verilen pigment parçacıklarının konumlarını elektrik 

yükü ile düzenleme yöntemidir. Bu yöntemde bir tanesi en fazla bir insan saçı 

kalınlığında olan milyonlarca mikro kapsül (piksel) arı kovanı biçiminde yerleĢtirilip 

iki ince elektrot arasında sıkıĢtırılarak bir çeĢit elektronik kağıt ortamı oluĢturulur. 

Her kapsülde hem negatif yüklü siyah karbon parçacıkları hem de pozitif yüklü 

beyaz titanyum dioksit parçacıkları olan saydam bir sıvı yer alır. (Resim 52)
34

 

 

Resim 52 – E-mürekkep teknolojisi 

                                                           
34

 “E-Ink Corporation – How it Works” [Internet,WWW] http://www.eink.com/technology/howitworks.html [02/02/2009 tarihinde eriĢildi]  

 

http://www.eink.com/technology/howitworks.html
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Ortama elektrik yükü verildiğinde parçacıkların bir kısmı görünen yüzeye doğru 

harekete geçerken diğerleri de arkada kalan kısma doğru itilir. Böylece siyah-beyaz 

görüntü elde edilmiĢ olur. Aynı yöntemde karma yükler kullanılarak gri geçiĢler de 

elde edilebilir. Elektronik mürekkep geri ıĢıklandırmaya sahip değildir, aynı kağıtta 

olduğu gibi ortamdaki ıĢığı yansıtır. Elektrik yükü bir kez verildiğinde, kapsüller 

süresiz olarak bulundukları Ģekilde kalabilir. Bu teknolojinin e-kitap okuyucu 

donanımlarda kullanılmasıyla sağlanan avantajlar Ģunlardır: 

 Yüksek karĢıtlık ve yüksek çözünürlük sayesinde gerçek kağıda benzer 

kalitede okuma sağlar. 

 Bulunduğu ortamın ıĢığını yansıttığında gün ıĢığında rahatlıkla okunabilir.  

 Donanıma 180 derece görüĢ açıĢıyla bakıldığında bile görüntü okunabilir. 

 Ekrana gelen görüntünün sabit kalması için enerji harcanmadığından Ģarjlı 

kullanım süresini uzatır. (Örneğin, bu teknolojiyle geliĢtirilen Amazon 

Kindle, tam bir Ģarjla iki haftaya kadar kullanılabilmektedir.) 

 E-kağıt teknolojisiyle üretilen donanımlar daha ince ve hafiftir.  

 Esnek ve kırılmaz olduğundan katlanabilir, rulo yapılabilir.    

 E-kitap okuyucu donanımlar modellerine göre sık kullanılan iĢletim 

sistemlerinden Linux veya WindowsCE ile uyumludur. Kullanılan yazılım 

özelliklerine göre yazı karakteri değiĢtirme, yazı boyutunu değiĢtirme gibi metin 

özellikleri; not alma, altını çizme, iĢaretleme, sözlük kullanımı, kelime arama gibi 

okumaya yardımcı özellikler de kullanıcılara daha rahat bir okuma sağlar. E-kitap 

okuyucu donanımlar, kendi tescilli biçimleri dıĢında çok sayıda e-kitap biçimini 

desteklemektedir. 



 

98 

 E-kitap okuyucu donanımlarla ilgili son olarak üretici firmaları 

değerlendirirsek, elektronik kitap pazarının baĢta Amerika (U.S.A), BirleĢik Krallık 

(U.K) olmak üzere Kanada, Avrupa, Hollanda, Fransa, Japonya ve Çin‟de geliĢtiği 

görülmektedir. Sony, Irex Technologies , Netronix, Jinke Electronics, Hon Hai  

Precision Industries, Polymer Vision, Plastic Logic özellikle bu alanda çalıĢan 

baĢlıca üretici firmalardır.
35

  

2.1.5. E-kitap Okuyucu Yazılımlar 

 Elektronik kitap endüstrisindeki rekabete paralel olarak donanımlarda olduğu 

gibi geliĢtirilen yazılımlarda da hızlı bir artıĢ ve çeĢitlilik göstermektedir.  

 Hangi donanımla olursa olsun elektronik kitapların okunabilmesi için bir 

elektronik kitap okuyucu yazılımın kullanılması gerekir. Bu yazılımlar kimi zaman 

kullanılan donanımla birlikte elde edilirken kimi zaman da internet üzerinden 

indirilerek e-kitap okuyucuya yüklenmektedir. Bu yazılımlar e-kitapların kullanılan 

donanıma yüklenebilmesini ve içeriğin gerçek bir okuma hissi uyandıracak biçimde 

elektronik ortamda okunabilmesini sağlar. 

 E-kitapların geliĢim sürecini değerlendirdiğimizde internet üzerinde 

yayınlanan baĢta HTML olmak üzere TXT, ASCII, DOC biçimindeki e-metinlerin de 

kimi yazarlarca e-kitap olarak kabul edildiğini dikkate alırsak bunlar için kullanılan 

herhangi bir web tarayıcısı da e-kitap okuyucu yazılım olarak kabul edilebilir. Ancak 

e-kitap tanımımızdan yola çıkarsak içeriği zenginleĢtirici metin özellikleri ile gerçek 

bir kitap okuma hissi uyandıran iĢlevleri sağlayan bir yazılımın da bulunması gerekir.  

 

 

                                                           
35

 
E-kitap okuyucu donanımların özellikleri detaylı bir tablo olarak ekler bölümünde verilmiĢtir. (Tablo 2)
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Bu açıdan bakıldığında internette yayınlanan belgeleri görüntülememizi ve donanıma 

indirmemizi sağlayan web tarayıcıları (Internet Explorer, Netscape vb.) ile 

Microsoft‟un Word, Powerpoint, Excel gibi yazılımları e-kitap okuyucu yazılım 

olarak değerlendirilmemelidir. E-kitap okuyucu yazılımlar, kullanıcının elektronik 

kitap okumasını kolaylaĢtıran ve okumayı zevkli kılan özellikler sunmaktadır. Bu 

özellikler, karanlıkta dahi okumayı sağlayacak aydınlatma, yazı karakterini 

değiĢtirme, yazı boyutunu değiĢtirme, not alma, kitap ayracı ekleme, önemli görülen 

yerleri iĢaretleyebilme, metin içinde kelime arama, sözlük kullanımı, vb. kolaylıklar 

sağlayarak geleneksel kitap okuma zevkini elektronik ortama taĢımaktadır.  

 Bu bilgiler ıĢığında elektronik kitap okuyucu yazılımları incelerken 

kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ve her tür donanıma kolaylıkla uyum 

sağlayabilen yazılımlardan Adobe‟un satın aldığı Glassbook Reader ve sonrasında  

geliĢtirdiği Acrobat e-Book Reader ile Digital Editions; Microsof‟un geliĢtirdiği 

Microsoft Reader ve MobiPocket Reader yazılımlarını ele alacağım. 

- Glassbook Reader: Yayıncılar, kitapçılar, dağıtıcılar ve kütüphaneler için e-kitap 

tedarik zincirini otomatikleĢtiren ve tüketiciler ile uygulamalar için e-kitap okuma 

yazılımı üreten Glassbook Inc. firması tarafından PDF tabanlı belgeleri okumak 

için geliĢtirilen bir yazılımdır. Ġnternet üzerinden ücretsiz olarak masaüstü, dizüstü 

ve cep bilgisayarlarına yüklenebilen yazılım tamamıyla renkli görüntü 

vermekteydi. (Anameriç, 2003) Amazon, Barnes & Noble gibi online kitapçılar 

Glassbook‟un içerik sağlayıcısı ile müĢterilerine e-kitap dağıtımı yapmaktaydı. 

Stephen King‟in yalnızca e-kitap olarak çıkan “Riding the Bullet” isimli kitabı bu 

formatta yayınlanmıĢtır. 2000 yılının sonlarında Glassbook Reader, Adobe 

tarafından satın alınmıĢtır. 
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- Adobe e-Book Reader: 2000 yılının sonlarında satın aldığı Glassbook yazılımını 

yenileyerek 2001 yılında Adobe Acrobat e-Book Reader adıyla piyasaya 

çıkarmıĢtır. Ġnternet üzerinden birçok web sitesinden indirilebilen bu ücretsiz 

yazılım, PDF biçimli e-kitapların okunmasında kullanılır. Yazılımın donanıma 

yüklenmesi, kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Windows ve Macintosh 

tabanlı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur. Adobe‟un geliĢtirdiği 

CoolType özelliğiyle LCD ekranlarda bile yüksek çözünürlülükte görüntü sunan 

Adobe Acrobat e-Book Reader kullanıcılarına gerçek bir okuma keyfi sağlıyor.  

Gerçek basılı kitap sayfası görüntüsünde, baĢlıklar ve diğer biçimler orjinaline 

uygun olarak görüntülenir, görüntüyü 

netleĢtirme özelliği vardır. E-kitabı tek 

sayfa, çift sayfa, devam eden sayfa 

biçimde görüntüler. Sayfayı saat yönünde 

çevirebilme, sayfayı kaydırarak (scrolling) 

okuma, metni yakınlaĢtırma ve uzaklaĢtırma yapılabilir. Sayfaları bütün halinde 

içindekiler tablosu Ģeklinde görüntüleyebilir. Önemli bir özelliği de yüksek sesli 

metin okuması yapabilmesidir. (Resim 53) Ayrıca metin içinde kelime arama, 

sözlük kullanımı, notlar alma, kitap ayracı ekleme, metin iĢaretleme gibi okumayı 

zenginleĢtirici özellikleri de vardır. Yayıncının izniyle e-kitaplar kopyalanabilir 

veya yazdırılabilir. Program yapılan güncellemelerle Ģu anda Adobe Acrobat 

Reader 9.0 adıyla kullanımdadır. Adobe‟un kendi e-kitap mağazası dıĢında 

Amazon.com, barnesandnoble.com gibi online satıĢ mağazaları da pdf biçimli e-

kitapların satıĢını yapmaktadır. Son olarak geliĢtirilen Digital Editions programıyla 

da sanal kütüphanenizi kurabilir ve e-kitaplarınızı yönetebilirsiniz. 

Resim 53 – Acrobat eBook Reader 
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- Adobe Digital Editions: E-kitapları ve diğer dijital yayınları okumak ve 

düzenlemek için Adobe‟un 

geliĢtirdiği ve resm sitesinden 

indirilerek kurulan yazılım hem 

çevrimiçi hem de çevrimdıĢı 

kullanılabilir.  

Adobe‟un içerik sağlayıcısı 

aracılığıyla güncellemeleri otomatik olarak yapılan yazılım Adobe Flash Player‟la 

desteklenerek görsel açıdan zenginleĢtirilmiĢtir.           Bunun yanı sıra Digital 

Editions, sanal kütüphane yaratmanıza, kitaplarınızı kitap adına, yazar adına, 

yayıncı adına, eklenme tarihine, son okunma tarihine veya sayfa sayısına göre 

sınıflandırarak varsa kapaklarıyla görüntüleyebilmenize olanak sağlar. (Resim 54) 

Kitap rafı özelliğiyle de yeni raflar oluĢturabilir ve kitaplarınızı konularına göre 

sınıflandırabilirsiniz. Adobe‟un tescilli biçimi olan PDF dıĢında XHTML tabanlı ve 

ePub biçimli diğer e-kitapları da destekler. Adobe‟un diğer programlarından 

bağımsız olarak yüklenebilen ve Sony Reader tarafından da desteklenen Digital 

Editions; Ġngilizce, Fransızca, Almanca, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Portekizce, Japonca, 

Korece ve Çince dillerinde kullanılabilir. 

- Microsoft Reader: Microsoft, 2000 yılı Ağustos ayında, yazı karakterlerinin 

çözünürlülüğünü geliĢtirerek LCD ekranlarda bile metni netleĢtirerek kağıt 

kalitesinde ve netliğinde ekrandan okuma sağlayan ClearType teknolojisiyle 

ürettiği Microsoft Reader Microsoft‟un resmi web sitesinden ücretsiz indirilebilir. 

Resim 54 – Adobe Digital Editions 
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Microsoft Reader‟ın tescilli e-kitap biçimi olan LIT uzantılı e-kitaplar okunabilir. 

 

Resim 55 – Microsoft Reader 

 

Microsoft Reader, windows uyumlu masaüstü, dizüstü, tablet ve cep bilgisayarları   

ile e-kitap okuyucu donanımlarda kullanılabilir. (Resim 55) Basılı biçimde A4 

boyutundaki 14 sayfalık metin Microsoft Reader‟la okunabilir biçime 

dönüĢtürüldüğünde yaklaĢık 22 sayfa gelmektedir. (Mercieca, 2004) Microsoft 

Reader ile kendi kiĢisel kütüphanenizi oluĢturabilir, e-kitaplarınızı kitap adı, yazar 

adı, son okunma tarihi, e-kitabın boyutu ve sağlama tarihine göre sıralayabilir,  

arama yapabilirsiniz. (Resim 56) 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

                                

  

Resim 56 – Microsoft Reader 



 

103 

Microsoft Reader kitap ayracı ekleme, not alma, çizim ekleme, metin iĢaretleme, 

metin okuma (text to speech) veya kitap okuma (book to speech), kelime arama 

(Resim 57) yazı karakterini büyütme veya küçültme, görüntüyü yatay veya dikey 

olarak döndürebilme, grafik ve resimleri bütün olarak ya da yakınlaĢtırarak 

görüntüleyebilme özellikleriyle hem geleneksel okuma alıĢkanlıklarınızı 

sürdürebilir hem de teknolojinin sağladığı yeniliklerden yararlanabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Reader ile geliĢen e-kitap pazarında yaklaĢık 60.000‟in üzerinde e-kitabı 

kolaylıkla okuyabilirsiniz. Ayrıca yazılımı aktive ederek internet üzerinden satıĢ 

yapan Amazon ve Barnes & Noble gibi mağazalardan e-kitap sipariĢ edebilirsiniz.  

- Mobipocket Reader: Mobipocket Reader, windows uyumlu masaüstü ve dizüstü 

bilgisayarlar, e-kitap okuyucuları ve PDA‟larda kullanılabilir. Mobipocket 

Reader‟ın tescilli biçimi PRC dıĢında txt, html, palm doc dosyalarını da destekler. 

Mobipocket ile e-kitaplara, e-sözlüklere, e-gazetelere ve e-haberlere online olarak 

eriĢebilir ve online kitap satın alabilirsiniz. Okuma sırasında bilmediğiniz 

kelimelerin üstüne tıklayarak kelimenin anlamını e-sözlükten öğrenebilirsiniz. 

Kullandığınız donanımın özelliklerine göre ekranı yatay ve dikey çevirebilirsiniz. 

Yazı tipini, yazı boyutunu, arka plan rengini ve metin rengini değiĢtirebilirsiniz. 

Resim 57 – Microsoft Reader 
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Metin içinde “tam eĢleme” veya “tüm kelimeleri arama” Ģeklinde kelime araması 

yapabilirsiniz. Okurken sayfa atlayabilir, sayfaları kaydırarak veya ileriye / geriye 

doğru sayfa sayfa da ilerleyebilirsiniz. Metinden bölümler kopyalayabilir, notlar ya 

da yorumlar ekleyebilir, kitap ayracı ekleyebilir ve önemli bulduğunuz metinleri 

iĢaretleyebilirsiniz. Metin içinde yer alan hyperlinklerden yararlanabilir, yeni 

linkler ekleyebilir ve iki kitap arasında geçiĢ yapabilirsiniz.  

 Elektronik kitap okuyucu yazılımlar, pazardaki donanım sayısına paralel 

olarak artmakta, buna bağlı olarak da her e-kitap okuyucu donanım için özel bir 

yazılım geliĢtirildiği düĢünülürse mevcut e-kitap biçimleri de giderek çoğalmaktadır. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde birçok alanda liderliğini koruyan Microsoft, 

elektronik kitap pazarına Microsoft Reader yazılımıyla girmiĢtir. Microsoft‟un 

elektronik kitap okuyucu özel bir donanım üretmeyip mevcut donanımlarla uyumlu 

bir yazılım geliĢtirmesi aslında ona bir avantaj kazandırmıĢtır. Bu Ģekilde yazılımda 

yapacağı güncellemelerle gelecekte daha fazla donanımla uyumlu hale gelebilir.      

Bu açıdan bakıldığında Adobe Reader içinde aynı değerlendirme yapılabilir gibi 

görünse de Adobe Reader yalnızca bir e-kitap okuyucu yazılım değildir. Adobe 

Reader ile pdf uzantılı tüm dijital belgeler görüntülenebilirken Microsoft Reader 

sadece e-kitap okumak için geliĢtirilmiĢ bir yazılımdır. 
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III. BÖLÜM 

ELEKTRONĠK KĠTAP ÜRETĠMĠ / DAĞITIMI / KULLANIMI 

  Bilgi-iletiĢim teknolojileri ve internet, bilginin ulaĢılabilirliğinde sınırları 

zorlayarak bilginin paylaĢımını daha kolay ve hızlı hale getirmiĢtir. Özellikle internet 

ağının tüm dünyada sınırları ortadan kaldırması ile bilginin paylaĢımında temel 

unsurlardan biri olan yayıncılık sektörü de yapısal bir değiĢim sürecine girmiĢtir. 

Geleneksel yayıncılığa alternatif olarak ortaya çıkan elektronik yayıncılık, 

teknolojideki geliĢmelerle birlikte alternatif olmaktan çıkmıĢ ve giderek sektörde 

egemen olmaya baĢlamıĢtır.  

 BaĢlangıçta akademik çevrelerce tercih edilen elektronik dergi kullanımının 

yaygınlaĢması ile gündeme gelen elektronik yayıncılık, geleneksel yayıncılıkla 

birlikte yürütülmüĢ ve paralel yayıncılık adı verilen yeni bir yayıncılık biçimi 

doğmuĢtur. Geleneksel yayıncıların çoğunlukla pazarlama amaçlı kullanmaya 

baĢladığı elektronik yayıncılık, ürünlerin üretiminde, dağıtımında ve satıĢında 

yayıncılara sağladığı maliyet ve zaman avantajlarıyla giderek daha çok tercih 

edilmeye baĢlamıĢ ve baĢlı baĢına bir sektör oluĢmuĢtur.  

 2000‟li yılların baĢında özellikle e-kitap alanında hem akademik çevrelerde 

yapılan araĢtırmalarda, hem de teknolojik çevrelerde yazılım ve donanım üzerine 

yapılan çalıĢmalarda gözle görülür bir biçimde artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu dönem, tüm 

dünyada tanınan teknoloji devi Ģirketler (Sony, Apple, Philips, HP, Microsoft,…) 

elektronik kitap okuyucu donanımlar ve yazılımlar geliĢtirmiĢ ve elektronik kitap 

pazarında ciddi bir rekabet yaĢanmıĢtır. Gerek yazılım ve donanım üreticileri 

arasında gerekse e-kitap yayıncıları ve sağlayıcıları arasında yaĢanan Ģiddetli 

çekiĢme kimi zaman ürünlerin pazara çıkmadan yarıĢı kaybetmesine neden olmuĢtur. 
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Ġkinci bölümde ayrıntılı olarak incelenen elektronik kitap yazılım ve donanımları 

değerlendirildiğinde; elektronik kitap pazarının baĢta Amerika (U.S.A), BirleĢik 

Krallık (U.K) olmak üzere Kanada, Hollanda, Fransa, Japonya ve Çin‟de geliĢtiği 

görülmektedir. Elektronik kitabın geliĢimi bu ülkelerde baĢlamıĢtır, ancak internet 

avantajıyla tüm dünyaya yayılarak devam etmiĢtir. Uluslar arası Dijital Yayıncılık 

Forumu‟nun (International Digital Publishing Forum-IDPF) Amerikan Yayıncılar 

Birliği (Association of American Publishers-AAP) ile birlikte üç ayda bir hazırladığı 

A.B.D.‟deki toptan e-kitap satıĢları hakkındaki son istatistiki verilere göre, satıĢların 

özellikle 2002 yılı ilk çeyreğinde ortalama bir hızla baĢlayıp 2003 yılı son çeyreğinde 

durma noktasına gelecek derecede azaldığı görülmektedir. 2004 yılı ilk çeyreğinden 

2005 yılı ilk çeyreğine kadar geçen süre içerisinde durağan bir dönem yaĢandığı ve 

2005 yılı ilk çeyreğinden sonra ise 2009 yılı ikinci çeyreğine kadar artarak devam 

eden bir satıĢ grafiği görülmektedir. (Tablo 3)  

 

Tablo 3 - Amerika’daki toptan e-kitap satıĢları. 
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 Yayıncılık sektörüne yeni bir açılım getiren elektronik kitap kavramı, 

kütüphaneler için elektronik kitap sağlayan yeni Ģirketlerin doğmasını da sağlamıĢtır. 

Kütüphanelere üyelik veya satın alma yoluyla yapılacak lisans anlaĢmaları 

çerçevesinde tüm yayınlara eriĢim imkanı sunan, birden fazla yayıncının hatta kimi 

zaman yüzlerce yayıncının bir araya gelerek oluĢturduğu, elektronik kitap sağlayıcı 

veya elektronik kitap toplayıcı da denilen bu Ģirketler özellikle elektronik kitap 

pazarında önemli bir paya sahiptirler. Bu e-kitap sağlayıcılardan Ebrary‟nin 2007 

baharında, kütüphanelerin dijital içerik ihtiyaçlarının daha iyi anlaĢılması için, 

%52‟si A.B.D ve %48‟si ise diğer ülkelerden (Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve 

Latin Amerika) olmak üzere toplam 67 ülkeden, %77‟si akademik yaklaĢık 552 

kütüphanede yaptığı “Küresel e-Kitap Anketi” isimli gayri resmi ankete göre; 

kütüphaneler e-kitap koleksiyonlarını e-kitap sağlayıcılar aracılığıyla 

karĢılamaktadır. (Tablo 4)  

 
 

Tablo 4 – Ebrary’nin “Küresel E-Kitap Anketi’ne göre kütüphanelerin e-kitap sağlayıcılardan 

ne kadar yararlandığını gösteren tablo. 

 

 



 

108 

 Elektronik kitabın geliĢmesi, yazarların da yayıncılık sektöründe var 

olmalarını sağlamıĢ ve yazarlar için yayıncılık masraflarını minimuma indirmiĢtir. 

Elektronik yayıncılıkla birlikte geliĢen kendi kendine yayıncılık adı verilen yeni 

yayıncılık biçimi yazarların kitaplarını özgürce ve her anlamda diledikleri gibi 

(görünüm, cilt, tipografi vb.) düzenleyerek yayınlamalarına fırsat sağlamıĢtır. 

Aslında e-vanity veya self publishing de denilen bu yayıncılık biçimi geleneksel 

yayıncılıkta da isteğe bağlı yazdırma (print-on-demnad) biçiminde mevcutken         

e-kitapla birlikte daha çok gündeme gelmiĢtir.  

 Yayıncılar açısından elektronik kitabın dağıtımını ele alırken tüm dünyaca 

tanınan elektronik kitap yayıncılarından örnekler vereceğim.  

 Elektronik kitap sağlayıcıların, bireylere ve kütüphanelere sunmuĢ olduğu 

satın alma veya abonelik modelleri ile bu elektronik kitap sağlayıcıların hangi 

yayıncılardan daha çok hangi konularda içerik sağladığı ve toplam e-kitap sayıları 

hakkında bilgiler vereceğim. 

 Bu bölümde elektronik kitabı, önceki bölümde incelediğimiz biçim, yazılım 

ve donanımdan oluĢan bir bütün oluĢan bir bütün olarak ele alacağım. Bu yönüyle 

üretim, dağıtım ve kullanım alanlarında elektronik kitapla ilgili teknik özellikler ve 

teknik aĢamalar yerine e-kitabın, hangi aĢamalardan geçerek günlük hayatımıza 

girdiği; kullanımdan doğacak sıkıntıları önlemek için ne gibi tedbirler (standartlar, 

telif vb.) alındığı üzerinde duracağım. Bölümün sonunda ise elektronik kitap pazarını 

oluĢturan yazarlar, yayıncılar, e-kitap sağlayıcılar, kütüphaneler ve kullanıcılar için 

sağladığı avantajlar ve getirdiği dezavantajları inceleceğim.  
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3.1 Elektronik Kitapların Üretimi  

 Elektronik kitap, genel bir ifadeyle, mevcut basılı bir kitabın 

sayısallaĢtırılarak elektronik ortama aktarılmasıyla ya da tamamen elektronik 

ortamda üretilen bir içeriğin web üzerinden ulaĢılabilir bir biçime dönüĢtürülerek 

yayınlanmasıyla oluĢturulan elektronik biçimdir. Üretim biçimi nasıl olursa olsun 

elektronik kitaptan söz edebilmek için ekranı bulunan herhangi bir cihazda veya özel 

olarak tasarlanmıĢ elektronik kitap okuyucularda görüntülenebilmesi gerekir.  

Elektronik kitap oluĢtururken herhangi bir sorunla karĢılaĢmamak için 

öncelikle ne tür bir yazılımla kullanılacağına ve nasıl bir ulaĢım yoluyla hizmete 

sunulacağına karar verilmelidir. Örneğin özel olarak tasarlanmıĢ bir donanımla 

uyumlu olup olmayacağı; internet üzerinden yalnızca çevrimiçi olarak mı eriĢileceği 

yoksa çevrimdıĢı olarak da bilgisayara indirilerek kullanılıp kullanılmayacağı; 

içerikle ilgili olarak kullanıcıya yazı karakterleri ve boyutuyla ilgili değiĢiklik yapma 

yetkisi verilip verilmeyeceği; metin içinde arama imkanı vb. gibi iĢlevsel özelliklerin 

oluĢturulacak e-kitapta bulunup bulunmayacağı hususları tasarım aĢamasında dikkat 

edilmesi gereken unsurlardan bazılarıdır. Ayrıca elektronik kitap tasarımı yaparken; 

(Salman; 2002:29) 

- Son kullanıcıların elektronik kitaplarla ilişki düzeyinin belirlenmesi, bu ilişkiyi sağlayacak 

olan ara yüzün planlanması gerekliliği,  

- Elektronik kitaplardaki dinamik sayfa yapısının kullanımı ile ilgili unsurların planlanması,  

- Elektronik kitaplarda, tarama ve gezinme mekanizmalarının oluşturulması, 

- Kitapların sayfa düzeni, yazı karakterleri ve punto büyüklüklerinin belirlenmesi 

konuları üzerinde de dikkatle ve önemle durulması gerekir. 
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 Elektronik kitap üretimi basılı kitap üretimine göre daha karmaĢıktır. 

Elektronik kitap oluĢturmak için farklı yöntemler vardır. En basit yolu word dosyası 

olarak oluĢturulan içeriğin html biçiminde kaydedilerek bir web sitesi yoluyla 

yayınlanmasıdır. (Gürcan; 2005) Bu e-kitaplara web üzerinde arama motorlarıyla 

kolaylıkla eriĢilebilir. Web tasarımında uzman olmaya gerek yoktur, her yazar 

kitabının yayıncısıdır. Basılı bir kitaptan e-kitap oluĢturulmak istendiğinde tarayıcı 

(scanner) adı verilen cihazlarla kitap taranıp sayısal biçime dönüĢtürülür ve resim 

dosyaları elde edilir. Ancak bunlar üzerinde herhangi bir müdahale yapılamadığı gibi 

metin içinde arama gibi e-kitaba özgü iĢlevsel özellikler de bulunmamaktadır.        

Bu nedenle genellikle bu yolla e-kitap oluĢturulduğunda bu resim dosyaları OCR 

programı adı verilen optik kod tanıyıcı bir yazılımla metin dosyalarına dönüĢtürülür. 

Burada da en sık karĢılaĢılan problem, kullanılan yazılımın dil desteği sağlamaması 

halinde, dönüĢümden sonra yaĢanan metnin biçimsel özelliklerindeki (paragraf 

ayarları, kaymalar, karakter atlamaları gibi) bozulmalardır. (Çağıltay; 2001)           

Bir diğer e-kitap oluĢturma yöntemi de bu amaç için geliĢtirilen özel yazılımlar 

kullanmaktır. Adobe‟un Frame Marker, Page Marker, In Design, Acrobat ve Acrobat 

Capture programları; Microsoft‟un Word doc biçimli dosyalarını Microsoft 

Reader‟ın lit uzantılı e-kitap biçimine dönüĢtüren ek yazılımı; Palm‟ın Palm e-book 

Studio yazarlık araçları bu yazılımlara örnek verilebilir. Yazarlar, bu yazılımları 

internetten indirerek e-kitaplarını yaratabilir, yayınları farklı e-kitap biçimlerine 

dönüĢtürebilir ve yazı tipi, yazı boyutu ve biçimlendirme gibi seçeneklerle               

e-kitaplarını özelleĢtirebilirler. (Rao, 2004) Adobe ve Microsoft; e-kitap yaratmak,  

e-kitap okumak, e-kitapları düzenleyerek kiĢisel kütüphane oluĢturmak konularında 

elektronik kitap yazılımları geliĢtirmekte ve ücretsiz e-kitaplar sunmaktadırlar.      
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Bir baĢka yöntem, profesyonel olarak elektronik yayıncılık yapan yayıncılardan 

yardım almaktır. Son olarak kullanılan bir diğer yöntem ise kimi zaman basılı kitapla 

birlikte kimi zaman da tek baĢına yayınlanan CD biçiminde hazırlanmıĢ e-kitaplardır. 

(Gürcan; 2005) CD kitaplar paralel yayıncılıkta halen kullanılsa da günümüzde 

internet üzerinden belli ücret karĢılığında gerçek kitaptan çok daha hafif ve ince, 

wireless bağlantılı taĢınabilir e-kitap okuyuculara indirebilen belli standartları 

bulunan e-kitaplar, okuyucular ve yayıncılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

 Elektronik kitap okuyucu donanım üreten Ģirketler pazarda varolan elektronik 

kitap biçimleriyle uyumlu cihazlar üretmekte veya kendi tescilli biçimlerini 

geliĢtirmektedirler. Örneğin Amazon‟un geliĢtirdiği Kindle e-kitap okuyucu, kendi 

tescilli biçimi olan AZW dıĢında PRC, MOBI e-kitap biçimlerini de desteklemekte 

ve HTML, DOC, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP biçimlerini AZW formatına 

dönüĢtürebilmektedir. Yazılım üreten teknoloji üreticileri ise elektronik kitap 

biçimlerinin oluĢturulması üzerine çalıĢmalarını geliĢtirmektedir. Örneğin, PDF 

biçimli e-kitaplar Adobe‟un, LIT biçimli kitaplar Microsoft‟un geliĢtirdiği e-kitaplar 

biçimleridir.  

 Elektronik kitap üretiminde yazarlar ve yayıncılar, elektronik içerikleri         

e-kitaba dönüĢtürürken yazılım tabanlı tercihler yapmalı ve donanım üreten firmalar 

da mevcut pazardan yararlanmak için mevcut e-kitap biçimleriyle uyumlu cihazlar 

geliĢtirmelidir.  
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3.2 Elektronik Kitapların Dağıtımı-Kullanımı 

 E-yayıncılığın geliĢmesi ve e-kitap kullanımının yaygınlaĢmasıyla gerek 

teknik gerekse hukuki açıdan doğabilecek sorunları önlemek, hem telif haklarının 

korunması hem de ticari anlamda hak sahiplerinin zarar görmemesi ve korsan 

yayıncılığın önlenmesi için e-kitapların dağıtımında ve kullanımında bazı 

standartların oluĢturulması ve protokollerin belirlenmesi zorunlu hale gelmiĢtir. 

 Standartlar ve protokoller geliĢtirerek telif haklarını korumaya yönelik 

yapılan çalıĢmalar; Açık e-Kitap Forumu‟nun (Open eBook Forum (OEBF) ve 

Elektronik Kitap DeğiĢimi ÇalıĢma Grubu‟nun (The Electronic Book Exchange 

Working Group (EBX) öncülüğünde geliĢmektedir.  “Standartlar ve Teknoloji Ulusal 

Enstitüsü (NIST) ve Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu (NISO)‟nun 

çalıĢmalarıyla geliĢtirilen standartlar tüm e-kitap endüstrisinin takip ve kabul ettiği 

standartlardır. Bu iki kuruluĢun yapmıĢ olduğu konferanslar ve çalıĢmalar, elektronik 

kitap yazılımı ve donanımı üreticileri, yazarlar, yayıncılar ve elektronik kitap 

kullanıcıları için avantajlı ürünler ve uygulamalar geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır. 

(Anameriç; 2003) Bu amaçla NIST‟in Amerikan Ticaret Bölümü; Amerikan 

Yayıncılar Birliği, Microsoft, Random House, e-kitap okuyucu donanım 

üreticilerinin ve geleneksel yayıncıların üyesi olduğu ve endüstriyel standartlar 

geliĢtirme çabalarını da organize eden “Açık e-kitap Standartları Komitesi‟ni (Open 

E-book Standards Commitee-OEBSC) kurmuĢtur. OEBSC‟nin Elektronik Kitap 

DeğiĢimi ÇalıĢma Grubu (EBX), elektronik yayıncılıkta telif hakkıyla ilgili sorunları 

gidermeye ve yazarların, e-kitap yazılım ve donanım üreticilerinin elektronik 

ortamdaki tüm haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemeler ve standartlar 

oluĢturmak için çalıĢmalarını sürdürmektedir.  
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EBX ve OEBSC yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucunda e-kitapların kabulü ve 

baĢlatılmasında temel olan, XML ve HTML tabanlı “Açık E-Kitap Yayın Yapısı 

Standardı (Open E-Book Publication Structure Standard)” ile elektronik yayıncılıkta 

telif hakkı koruma ve dağıtım standartlarını belirlemiĢlerdir.
36

 Microsoft‟un da içinde 

bulunduğu çok sayıda e-kitap yazılımı ve donanımı üreticisi firma yeni geliĢtirdikleri 

teknolojilerde HTML ve XML tabanlı bu standartları takip etmektedir. Günümüzde 

Açık e-Kitap Forumu (Open e-Book Forum) çalıĢmalarını Uluslararası Dijital 

Yayıncılık Forumu (International Digital Publishing Forum) adıyla sürdürmektedir. 

Ayrıca e-kitap yazılım ve donanım üreticilerinin içeriğin korunması, paylaĢım, satıĢ 

ve dağıtım için geliĢtirdiği çok sayıda standart mevcuttur. Adobe PDF, sayfa resmi 

temelli standardıyla basılı kitapların taranarak elektronik ortama aktarılmasıyla 

oluĢturulan e-kitaplar için Web Buy, Content Server ve PDF Merchant gibi Ģifreleme 

ve dağıtım teknolojileriyle dijital hakların korunmasını sağlamaktadır. Microsoft ise 

DRM (Digital Rights Management) sisteminden yararlanan DAS (Digital Asset 

Server) sunucu sistemini kullanmaktadır.  

 Dijital Hak Yönetimi (DRM), elektronik ortama aktarılan ya da elektronik 

ortamda üretilen yayınların fikri haklarının korunması, izlenmesi ve kısıtlanmasıdır. 

Yani dijital hak yönetimi, bir e-kitabın yazarının ve/veya yayıncısının fikri haklarının 

hukuki olarak koruma altına alınması; yayının çoğaltılması ve paylaĢılması halinde 

doğacak yeni haklarının takip edilmesi; yayının çoğaltılmasını, basılmasını ve izinsiz 

paylaĢımını önleyici kısıtlamalar getirilmesi gibi yöntemleri olan ve teknik 

uygulamaları da kapsayan bir sistemdir.  

                                                           
36 “http://www.infotoday.com/searcher/apr00/ardito.htm”adresinden 22/09/2008 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

http://www.infotoday.com/searcher/apr00/ardito.htm
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 Yapılan çalıĢmalar ve oluĢturulan standartlardan da anlaĢılacağı gibi 

elektronik kitapların dağıtımı ve kullanımıyla ilgili en önemli konu telif hakkı 

sorununun giderilmesidir.  

 E-kitapları telif haklarıyla iliĢkilendirerek iki gruba ayırabiliriz.  

 1-) Telif sorunu olmayan (telif hakları bağıĢlanmıĢ) mevcut basılı kitapların 

sanal kopyalarından oluĢan e-kitaplar: Yazarının ölümünden en az 70 yıl geçmiĢ ve 

böylece hukuki olarak telif hakkı sona ermiĢ basılı kitapların (dünya klasikleri gibi) 

veya yazarının kendi isteğiyle tüm haklarından vazgeçerek kamuya bağıĢladığı basılı 

kitapların ya da yazarı belli olmayan anonim basılı kitapların sanal kopyalarıdır. 

Örneğin Gutenberg projesindeki e-kitapların büyük çoğunluğu bu türdedir. Bu e-

kitaplara internet üzerinden ücretsiz olarak eriĢim sağlanmaktadır.  

 2-) Sadece elektronik ortamda yayınlanan elektronik kitaplar: Yazarın kendi 

çabalarıyla sanal ortama aktardığı ve/veya elektronik yayıncılık yapan firmaların web 

sitelerinde yayınladığı; e-mağazalarda satıĢı yapılan e-kitaplardır. Bu e-kitaplara 

yazarın kendi tasarladığı web sitesi veya elektronik yayınevleri üzerinden 

ücretli/ücretsiz; yayıncının kendi web sitesi üzerinden abonelik yoluyla; elektronik 

kitap satıĢ mağazalarından belli bir ücret karĢılığı satın alınarak çevrimdıĢı da 

kullanabilecek Ģekilde eriĢilebilir.  

 Elektronik kitapların dağıtımı ve kullanımı yayıncılar, yazarlar, e-kitap 

sağlayıcılar ve kütüphaneler olmak üzere farklı gruplara göre değerlendirilmelidir.   

Bu değerlendirmede e-kitap dağıtım kanallarını ve e-kitaba eriĢim modellerini de ele 

almak aynı zamanda e-kitap endüstrisinin geliĢimini de gözler önüne serecektir.   
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 3.2.1 Yayıncılar   

  Basılı yayınların artan maliyetleri ve maliyetlerin fiyatlara yansıması 

bunun yanı sıra bilimsel ve teknik çevrelerde e-makale ve e-dergi kullanımının 

artması, elektronik yayıncılığın hızlı bir biçimde geliĢmesine yol açmıĢtır. Buna 

rağmen yayıncılar tamamen elektronik yayıncılık yapmak yerine paralel 

yayıncılık adı verilen hem basılı yayın hem de elektronik yayın üretmeyi tercih 

etmektedir. Bunun en önemli nedeni kullanıcıların elektronik yayınlara 

eriĢebilmesi için bir ağ altyapısına sahip olmaları ve bilgisayar okur-yazarı 

olmaları gerekliliğidir. Oysaki basılı yayınları kullanım için kiĢinin okuryazar 

olması yeterlidir. (Tonta; 2002: 1) Yayıncılar e-yayıncılıkla müĢteri kitlelerini 

kısıtlandırdıkları kanısındadır. Yayıncıların bu tereddüdüne rağmen elektronik 

yayıncılık tüm dünyada büyük bir hızla geliĢmeye devam etmektedir.  

  Elektronik kitap yayınlayan yayınevlerini kuruluĢ amaçlarına göre 

değerlendirerek üçe ayırabiliriz:  

1- Basılı vakıf ve üniversite çalıĢmalarını elektronik ortama taĢımayı 

amaçlayan yayıncılar: Genellikle vakıf ve üniversitelerin kendi yayınlarını 

anlaĢmalar yaparak elektronik ortama aktarırlar. Ticari kaygılardan çok 

akademik çevrelerin kullanımını sağlamayı amaçlar.  

Bazı yayınevleri de üniversitelerle doğrudan iĢbirliği yaparak ders 

kitaplarının e-kopyalarını öğrencilerin eriĢimine açmakta; önceden 

yayınlanmıĢ kitaplardan bölümleri derleyerek “reader” adıyla e-ders 

kitapları yayınlamakta; belirli dersler için web sitesi üzerinden sadece o 

dersi alan öğrencilerin eriĢebildiği “rezerv” dermesi adıyla oluĢturulan 

kaynaklar yayınlamaktadır. (Tonta; 2002: 5) 
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2- Basılı ortama aktardıkları yayınların internet sitelerinde satıĢını yapanlar. 

3- Sadece elektronik kitap yayınlamak için kurulmuĢ olan yayıncılar. 

  Geleneksel yayıncılıkta olduğu gibi elektronik yayıncılıkta da önlem 

alınması gereken sorun telif haklarıdır. Elektronik ortamda yayınlar daha kolay 

kopyalanabilir ve paylaĢılabilir hale gelmiĢtir. Bu sebeple elektronik yayıncılık 

yapan yayınevlerinin dijital hak yönetimi kurallarına göre tanımlanmıĢ yayınlar 

üretmesi Ģarttır.  

  Elektronik kitap yayınlayan yayınevleri, kendi web siteleri üzerinden 

ya da e-kitap sağlayıcılar ile yapacakları anlaĢmalar yoluyla e-kitapları internet 

üzerinden bireysel satıĢa (Amazon.com‟un e-kitap mağazalarında) 

sunabilecekleri gibi kütüphanelerle lisans anlaĢmaları yapan e-kitap 

sağlayıcılar kanalıyla da e-kitaplarını okuyuculara ulaĢtırabilirler. Genellikle 

akademik yayıncılık yapan e-yayınevleri, e-kitap dağıtıcısı ya da e-kitap 

sağlayıcı da denilen (Ebrary, Netlibrary, Safari vb. gibi) firmalarla anlaĢarak   

e-kitapların akademik çevrelere daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz bir 

biçimde dağıtımını sağlayabilirler. e-kitap satıĢı yapan yayınevlerinden en 

bilinenleri Ģunlardır. 

- Random House: http://www.randomhouse.com/category/ebooks/ (Resim 58) 

 

Resim 58 – Random House (e-books) 

http://www.randomhouse.com/category/ebooks/
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- Penguin Group: USA: http://us.penguingroup.com/static/pages/ebooks/index.html 

(Resim 59)  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Resim 59 – Penguin.com (Usa) (e-books) 

            KANADA: http://www.penguin.ca/static/pages/ebooks/index.html 

            UK: http://www.penguin.co.uk/static/cs/uk/0/epenguin/index.html 

- Simon&Schuster: http://ebooks.simonandschuster.com/ (Resim 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 60 – Simon & Schuster (e-books) 

http://us.penguingroup.com/static/pages/ebooks/index.html
http://www.penguin.ca/static/pages/ebooks/index.html
http://www.penguin.co.uk/static/cs/uk/0/epenguin/index.html
http://ebooks.simonandschuster.com/
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- Harper Collins: http://www.harpercollinsebooks.com (Resim 61) 

 

- O‟Reilly Publishing: http://oreilly.com/store/ (Resim 62) 

 

Resim 61 – Harper Collins e-Book & e-audio 

Resim 62 – O’Reily (e-books) 

http://www.harpercollinsebooks.com/
http://oreilly.com/store/
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3.2.2 Yazarlar   

  Elektronik kitap, yazarların yayıncılara bağımlı olmadan kendi 

kitaplarını yayınlayabilmelerini kolaylaĢtırmıĢtır. Böylece her yazar kendi 

yayıncısı konumuna gelmiĢtir. Bu yayıncılar için pek olumlu bir geliĢme 

olmasa da yazarlar için hem özgürce yazabilmeleri açısından hem de yazara 

düĢen yayıncılık maliyetlerini azaltması bakımından olumlu görülmektedir.  

  Yazarlar kendi kurdukları kiĢisel web sitelerinde, web ortamında yer 

alan forumlarda ya da ticari amacı olmayan açık eriĢim arĢivlerinde diledikleri 

gibi e-kitaplarını yayınlayabilirler. Ayrıca yazarın tüm masraflarını kendisinin 

karĢılaması Ģartıyla yayıncının elektronik kitap yayınlaması olarak tanımlanan 

kendi kendine yayıncılık (e-vanity/self publishing) diyebileceğimiz yeni 

yayıncılık biçimini de kullanabilirler. Elektronik yayıncılığın geliĢmesiyle daha 

çok gündeme gelen e-vanity yani kendi kendine yayıncılık; kitabın 

düzenlenmesi, tasarımı, planı, üretimi ve pazarlamasında yazarlar ve yayıncılar 

için hem basılı biçimde hem de elektronik biçimde kitap yayınlanmasında 

zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Bu yayıncılık yöntemini pazarlayan, 

internet üzerinden eriĢilebilen ve en çok tanınan websiteleri Ģunlardır:             

Authorhouse.com  (http://www.authorhouse.com): Yazarlara kitaplarını 

yayınlama sürecinde; düzenlemeden ön izlemeye, kapak tasarımından sayfa 

görünümüne ve teliften dağıtıma, pazarlamadan geri dönüĢüme kadar, kendi 

seçimlerini yapabilecekleri geniĢ bir dizi düzenleme araçları ve hizmetleri 

sağlar. 1997‟den günümüze dek 40.000 yazarın 60.000‟den fazla kitabının 

yayınlanmasında yardımcı olmuĢtur. (Resim 63) 

http://www.authorhouse.com/
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iUniverse.com (http://www.iuniverse.com): Yazarlara farklı hizmetler içeren 

ve farklı fiyatları bulunan beĢ yayınlama paketi sunmaktadır. Bookstore 

Premier Pro, Premier Pro, Premier, Hardcover Select ve Select yayıncılık 

paketlerinden dördü ile (Hardcover Select hariç) ek bir ücret ödenmeden e-

kitap yayınlanmaktadır. iUniverse.com‟da daha önce yayınladığınız basılı  

kitabınıza elektronik biçimde eklemek ve Sony Reader veya Amazon Kindle e-

kitap satıĢ mağazalarında da kitabınızın satıĢını sağlamak için 99$ ödemeniz 

yeterlidir. (Resim 64) 

 

Resim 63 – Author House 

Resim 64 – iUniverse.com 

http://www.iuniverse.com/
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Nelson Publishing (http://www.nelsonpublishing.net/): Nelson Yayıncılık, 

özellikle e-kitap yayıncılığı yapmakta ve e-kitaplarını Amazon.com üzerinden 

satmaktadır. Nelson Yayıncılık, zamandan tasarruf sağlaması, kitabın 

denetiminde tüm yetkinin yazarda olması, yazar için daha fazla kar sağlaması, 

kitabın tüm haklarının yazara ait olması, yayınevlerinin tercih etmediği özel 

konularda kitaplar yayınlamaya ve yöresel/bölgesel yazarların tarihi konularda 

ya da projeleriyle ilgili kitaplar yayınlamasına imkan vermesi nedeniyle kendi 

kendine yayıncılığı önermektedir. (Resim 65) 

 

Studio-e-books.com (http://www.studio-e-books.com): Amerikan‟ın her 

yerinden birçok müĢterisine yaklaĢık 20 yıldır hizmet veren Studio-E, tam bir 

kitap üretme servisidir. Ġsteğe bağlı yazdırma ve e-kitaplar için gereken dijital 

dosyaları sağlar, ancak e-kitap yayıncılığı yapmamaktadır. 

Xlibris.com (http://www2.xlibris.com): Sadece basılı kitap yayıncılığında 

yazarlara yardımcı olmaktadır.  

Ebookswriter.com (http://www.ebookswriter.com) 

Writeandpublish.com (http://www.writeandpublishyourbook.com)   

Resim 65 – Nelson Publishing 

http://www.nelsonpublishing.net/
http://www.studio-e-books.com/
http://www2.xlibris.com/
http://www.ebookswriter.com/
http://www.writeandpublishyourbook.com/
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3.2.3 E-kitap Sağlayıcılar 

Elektronik kitapların dağıtımı, yazarlar ve yayıncılar kanalıyla 

olabildiği gibi web üzerinden hizmet veren e-kitap sağlayıcılar tarafından da 

yapılmaktadır. Kütüphaneler bu e-kitap sağlayıcılarla yaptıkları anlaĢmalar 

çerçevesinde kullanıcılarına e-kitap sağlarlar. E-kitaplar genellikle taranmıĢ 

metinlerin web ortamına aktarılmasıyla ya da elektronik ortamda yazılarak 

yayınlanmasıyla oluĢturulur. Bu e-kitaplar, bir web sunucusu üzerinden 

yayınlanabilir veya kullanıcıların bilgisayarlarına indirebilmesi için web 

ortamında hazır bulundurulur. 

E-kitap sağlayıcıların bazıları web sitesi üzerinden ücretsiz eriĢim 

imkanı sunarken bazıları da farklı abonelik ya da satın alma modellerini 

benimsemiĢlerdir. EriĢim biçimlerine göre e-kitap sağlayıcıları ücretsiz eriĢim 

sağlayanlar ve ücretli eriĢim sağlayanlar olmak üzere gruplandırabiliriz: 

- Ücretsiz eriĢim sağlananlar:  

Project Gutenberg: Ġnternetin en eski ücretsiz e-kitap üreticisi, 1971‟de 

Michael Hart‟ın buluĢu olan “Project Gutenberg”dir. (Ghosh; 2004)  

(http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page) Site üzerinden yazar adına göre ve 

e-kitap adına göre kolayca arama yapılabilir. Project Gutenberg‟in amacı, edebi 

alanda tanınmıĢ eserlere dünyanın her yerinden okuyucuların, elektronik 

ortamda ve ücretsiz olarak eriĢebilmesini sağlamaktır. Ġlk olarak ASCII 

kodlarla üretilen kitaplar günümüzde çoğunlukla Unicode biçiminde ve yaygın 

kullanılan e-kitap biçimlerinde (pdf, doc, txt, html, xml, lit vb.) üretilmektedir.  

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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                                                       Resim 66 – Project Gutenberg 

Project Gutenberg, internet üzerindeki ilk bilgi sağlayıcı ve en eski dijital 

kütüphanedir.
37

 Ġlk olarak sadece 100 internet kullanıcısıyla doğmuĢtur ve ilk 

kitabı da ABD Bağımsızlık Beyannamesidir. Sitede 2008 yılı Kasım ayı 

itibariyle 30.000 e-kitap bulunmaktadır.
38

 (Resim 66)  

2008 yılı Mayıs ayı istatistiklerine göre aylık 3.055.327; günlük ise 

115.138 e-kitap indirilmiĢtir. Sitede toplam 55 farklı (Nisan 2008) dilde e-kitap 

bulunmaktadır.
39

 Site üzerinden yazar adı ve eser adına göre tarama yapılabilir. 

Sitede telif hakkı devredilmiĢ kitaplar ve dünya klasikleri yer almaktadır. 

Bartleby.com: Referans kaynaklarının, Ģiir ve klasik edebiyat eserlerinin, kitap 

özetlerinin, yazar biyografilerinin yer aldığı geniĢ kapsamlı ücretsiz yükleme 

yapılabilen taranabilir bir veritabanıdır. GeliĢmiĢ gezinme araçlarına ve çapraz 

gönderme (cross-reference) özelliğine sahiptir. (http://www.bartleby.com/)    

                                                           
37 

Bakınız http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
 

38
 
http://www.pg-news.org/about/ adresinden 21/07/2009 tarihinde alınmıĢtır

 
39

 
http://www.pg-news.org/20080524/pg-1971-2008-lebert-en/ adresinden 21/07/2009 tarihinde alınmıĢtır.

 

http://www.bartleby.com/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.pg-news.org/about/
http://www.pg-news.org/20080524/pg-1971-2008-lebert-en/
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Yazar adı, konu ve e-kitap adına göre arama yapabileceğiniz dizinleri vardır.  

Bartleby.com‟da Amazon.com ile kitap mağazasından kitap satın alabilir veya 

ücretsiz kitap koleksiyonundan yükleme yapabilirsiniz. (Resim 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 67 – Bartleby.com 

  Üniversitelerin tek baĢına veya ortaklaĢa yaptıkları çalıĢmalar 

sonucunda oluĢturulan, e-kitaplara ücretsiz eriĢim sağlayan çok sayıda e-kitap 

koleksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları hakkında kısaca bilgi verirsek; 

ibiblio.org: Kuzey Karolina Üniversitesi Kitle ĠletiĢim ve Gazetecilik Okulu ve 

Bilgi ve Kütüphane Bilimleri Okulu iĢbirliği ile kurulan ibiblio.org, internetteki 

en büyük koleksiyonlardan biridir. Yazılım, müzik, edebiyat, sanat, tarih, bilim, 

politika, kültürel çalıĢmalar ve daha birçok alanda bilgiye ücretsiz eriĢim 

sağlar. ibiblio.org‟un ortakları arasında IBM ve AMD gibi donanım 

sağlayıcıları da yer almaktadır.  
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Kendi web sitesine göre (www.ibiblio.org) ibiblio.org‟un amaçları: 

- Açık kaynak (open source) yazılımlarının dağıtımını geliĢtirmek ve 

geniĢletmek, 

- Kuzey Karolina Üniversitesi‟nin çevrimiçi kütüphane ve arĢiv 

programlarını sürdürmek,  

- Açık kaynak topluluklarındaki araĢtırmaları oluĢturmak, geliĢtirmek, 

geniĢletmek, yayınlamak ve yaymak,  

- Yeni alanlardaki Ģeffaflık ve açıklık kavramlarını geniĢletmek,  

- Diğer açık kaynak projeleri için bir model görevi görmektir. 

ibiblio.org‟un dizini de bulunan koleksiyonunda Sanatlar ve Eğlence, 

Doğa Bilimi ve Matematik, Sosyal Bilimler, Coğrafya, Biyografi ve Tarih, 

Felsefe ve Psikoloji, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler, Din ve Teoloji, 

Edebiyat, Diller ve Referans ana baĢlıkları altında birçok konuda kaynak yer 

almaktadır. (Resim 68)  

 

                    Resim 68 – ibiblio.org (dizin) 

http://www.ibiblio.org/
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ibiblio, Amerika için Açık Kaynak (Open Source for America) adı 

verilen ve 22 Temmuz 2009‟da tanıtılan açık kaynakları savunan grubun 

kurulmasına yardımcı olmuĢtur. (Resim 69) 

 

                  Resim 69 – ibiblio.org 
50‟den fazla firmanın, üniversitelerin, toplulukların ve bireysel 

holdinglerin katılımıyla kurulan bu yeni grup, açık kaynak yazılımlar 

kullanarak hükümetin daha Ģeffaf, katılımcı, güvenilir ve etkili olabileceğini 

savunmaktadır.  

Online Books Page: Ġnternet üzerindeki ücretsiz çevrimiçi kitaplara eriĢimi 

kolaylaĢtırmayı amaçlayan “Online Books Page”ı Pensilvanya Üniversitesi‟nde 

araĢtırmacı, aynı zamanda dijital kütüphane planlayıcısı olan ve sitenin tüm 

içeriğinden sorumlu John Mark Ockerbloom, 1993 yılında Pitsburg‟taki 

Carnegie Mellon Üniversitesi‟nde öğrenciyken kurmuĢtur. Son güncellemeye 

göre (21/07/2009), web üzerindeki 35.000‟e yakın ücretsiz okunabilen 

çevrimiçi kitaba Online Books ile eriĢilebilmektedir. (Resim 70)  
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Resim 70 – The Online Books Page 

 

Çevrimiçi kitapların geliĢtirilmesini teĢvik etmeyi de amaçlayan site dört ana 

bölümden oluĢur: 

- Ġnternetten ücretsiz okunabilen binlerce çevrimiçi kitabın yer aldığı dizin. 

- Önemli dizinlerin internet bağlantıları ve çevrimiçi metinlerin arĢivleri. 

- Özellikli çevrimiçi kitaplardan oluĢan özel sergiler. (Kadın Yazarların 

Kitapları, Sansürlü Kitaplar, Ödüllü Kitaplar) 

- Okuyucuların çevrimiçi kitapların geliĢimini desteklemeye nasıl yardımcı 

olabilecekleri hakkında bilgiler. 

The National Academies Press (NAP): Ulusal Akademiler (National 

Academies) tarafından yaratılan; Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal 

Mühendislik Adamesi, Eczacılık Enstitüsü ve Ulusal AraĢtırma Konseyi 

tarafından çıkarılmıĢ raporları yayınlayan NAP‟ın tüm çalıĢmaları Amerikan 

Kongresi tarafından verilmiĢ bir patent altındadır. (http://www.nap.edu/)  

http://www.nap.edu/
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  Bilim, mühendislik, sağlık konularında çok geniĢ bir alanda yılda 200 

kadar kitap yayınlayan NAP; bilim ve sağlık politikasındaki önemli sorunlar 

üzerine en güvenilir görüĢlere yer verir. Enstitülerin NAP tarafından, her 

alanda hizmet veren ödül kazanmıĢ panellerde ve komitelerde temsil edilmesi, 

ülkenin önde gelen uzmanlarına cazip gelmektedir. NAP ile yüzlerce PDF 

biçimli kitabı/kitap bölümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. (Resim 71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Book Publication: Web-books.com (http://www.web-books.com) sitesi 

Frank Lee tarafından Kaliforniya-Los Angeles‟ta kurulmuĢtur. Sitede 

(26/07/2009 itibariyle) 20‟den fazla çağdaĢ kitap ve 1000‟den fazla klasik kitap 

ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sitede yer alan kitaplar epub uzantılı                 

e-kitaplar ve web kitaplarıdır. epub kitaplar, Uluslar arası Dijital Yayıncılık 

Forumu (IDPF) tarafından önerilmektedir. Bu kitaplar aslında sıkıĢtırılmıĢ 

dosyalardan oluĢan zip belgeleri gibidir. Bu zip belgeleri içinde xhtml 

dosyaları, paketleme dosyaları ile standartlar, dijital hak yönetimi ve Ģifreleme 

dosyalarından oluĢan container adı verilen dosyalar yer alır. (Resim 72) 

Resim 71 - The National Academies Press (NAP) 

http://www.web-books.com/
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epub Kitaplar, Calibre, Adobe Digital Editions (ADE), FBReader ve Stanza 

yazılımları ile masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, ADE‟nin desteklediği Sony 

Readar‟larda, Stanza‟nın kullanıldığı Apple iPhone‟larda görüntülenebilir. 

Ayrıca sitedeki web yayıncılık platformu ile yazarlar Microsoft Word dosyası 

olarak hazırladıkları kitaplarını kolaylıkla epub‟a dönüĢtürerek 

yayınlayabilirler.  

Resim 72 - Web Book Publication 
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Digital Books Index: Dijital Kitaplar Dizini (http://www.digitalbookindex.org) 

en büyük e-kitap siteleri ile birlikte yüzlerce daha küçük özel site için bir Meta-

Dizin gibi tasarlanmıĢtır. Sitede 1800‟den fazla ticari ve ticari olmayan yayıncı, 

üniversiteler ve çeĢitli özel sitelerden bağlantılarla, 110.000‟den fazlası ücretsiz 

olmak üzere toplam 145.000‟den fazla tam metin e-kitap bulunmaktadır. 

(Resim 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitenin kullanımı ücretsizdir ancak üyelik gerektirmektedir. (Resim 74)  

 

Resim 73 - Digital Books Index 

Resim 74 - Digital Books Index Üyelik Sayfası 

http://www.digitalbookindex.org/
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Siteye üye olduktan sonra yazar adına, yazar ve baĢlık adına, anahtar kelimeye, 

konuya göre ve yayıncı listelerinden arama yapılabilir. (Resim 75)  

 

 

 

Sitede; edebiyat ve diller, tarih, sosyal bilimler, eczacılık ve sağlık, matematik 

ve bilimleri, felsefe ve din, hukuk, güzel sanatlar, tarım, iĢ, eğitim ve eğitim 

tarihi, ulaĢım, hayvanlar ve daha birçok konuda e-kitaplar ile danıĢma 

kaynakları, ders kitapları, gezi kitapları, yemek kitapları,  çocuk kitapları 

olmak üzere çok çeĢitli formatlarda e-kitaplar bulunur. Ayrıca yabancı 

dillerdeki e-kitap siteleri ile sesli kitap sitelerinin de bağlantılarına yer 

verilmiĢtir.  

  Bu siteler dıĢında, aĢağıda web adresleri bulunan bazı üniversitelerin 

e-kütüphaneleri ile özel projelerle düzenlenmiĢ bazı sitelerden de e-kitaplara ve 

kataloglara ücretsiz eriĢim sağlanabilir: 

- Internet Public Library (University of Michigan in the USA): 

http://www.ipl.org/  

Resim 75 - Digital Books Index Arama Sayfası 

http://www.ipl.org/
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- Electronic Text Centre (University of Virginia Library):  

http://www2.lib.virginia.edu/etext/index.html 

- Oxford Text Archive (Oxford Universtiy): http://ota.ahds.ac.uk/ 

- Universal Library (Carnegie Mellon University): http://www.ulib.org/ 

(Carnegia Mellon Universitesi ile Çin ve Hindistan hükümetlerinin 

ortaklaĢa yaptıkları bir projedir.) 

- Ücretli eriĢim sağlananlar: Modern bilgi ve iletiĢim teknolojisi ve internet 

kullanımının hızla geliĢmesi ve büyümesine bağlı olarak yayıncılar, basılı 

kitaplardan çevrimiçi kitaplara yönelmeye baĢlamıĢlardır. (Ghosh; 2004) 

Elektronik kitap sağlayıcılar, müĢterilerine e-kitap seçiminde farklı iĢ modelleri 

ve fiyatlandırma seçenekleri sunarlar: (Snowhill; 2001) 

 Ġsteğe bağlı yazdırma, 

 Bir sağlayıcının tüm veritabanına bir aylık abonelik, 

 Bir sağlayıcının veritabanında ücretsiz arama ile belli bir ücret 

karĢılığında yazdırma ve indirme yapabilme, 

 KiĢiselleĢtirme (Kullanıcının çeĢitli kaynaklardan seçtiği bölümlerle 

kendi dosyalarını yaratabilmesi). 

Fiyatlandırma seçenekleri ise;  

 Sürekli eriĢim için bir değerle bir kitabı bir kez satın alma, 

 Bir kitabı yıllık eriĢim ücreti değeriyle satın alma, 

 Yıllık eriĢim ücreti eriĢimi ile sahip olma, 

 Yıllık eriĢim ücreti eriĢimi ile kullanma. 

Farklı fiyatlandırma ve eriĢim modelleriyle belli bir ücret karĢılığında hizmet 

sunan belli baĢlı elektronik kitap sağlayıcıları Ģunlardır: 

http://www2.lib.virginia.edu/etext/index.html
http://ota.ahds.ac.uk/
http://www.ulib.org/
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Netlibrary: 1999 yılında Amerika‟nın Kalorado eyaletinde kurulan Netlibrary, 

2002 yılı Ocak ayında OCLC (Online Computer Library Center) tarafından 

satın alınmıĢtır. Netlibrary Ģu anda OCLC‟nin e-içerik bölümü olarak 

hizmetlerini sürdürmektedir. Akademik, üniversite, halk ve diğer birçok 

kütüphanenin tercih ettiği bir e-kitap sağlayıcısıdır. Dünyanın lider 

yayıncılarının en çok satan kitaplarını, çoklu biçimlerde kolay kullanım 

iĢlevselliği ile eriĢime sunar. Netlibrary, kütüphanelere ve yayıncılara e-kitap 

sağlamalrında güvenilir bir ortaktır ve kullanıcılarına teknolojik yenilikleri 

takip etmelerini sağlayacak fırsatlar sunar. Ayrıca Netlibrary, gelenekselleĢmiĢ 

kütüphane sistemi ile elektronik yayıncılık ve içerik dağıtımındaki son 

geliĢmeleri birleĢtirmiĢtir. Netlibrary‟e üye kütüphaneler, eğer bir yayından 

aynı anda birden fazla kullanıcının yararlanmasını istiyorsa, geleneksel 

kütüphaneler gibi o yayından birden fazla satın alırlar. Netlibrary ile 

190.000‟den fazla kitap ve yüzlerce küresel yayıncıdan oluĢan ticari, danıĢma 

ve STM (Scientific, Technical, Medical) içeriğe kapsamlı olarak eriĢilebilir. 

OCLC‟ye üye Netlibrary üyesi kütüphanelerin kullanıcıları, kütüphanenin       

e-kitap, e-dergi, sesli kitaplar ve referans kaynaklarından oluĢan elektronik 

içerik dermesine Netlibrary‟nin web sitesinden eriĢebilirler. Kütüphane içinde 

Netlibrary‟ı kullanmak isteyen kullanıcılar, siteye girdikleri zaman ekranın sağ 

tarafındaki kutuda bulundukları kütüphanenin adı görünür. Kütüphane içinde 

Netlibrary‟e bağlanan kullanıcılar, kütüphane dıĢında herhangi bir yerden 

Netlibrary‟e eriĢebilmek için bir kullanıcı adı ve parolası belirleyip kullanıcı 

hesabı oluĢturarak internete bağlı herhangi bir bilgisayarla 7 gün 24 saat 

Netlibrary‟nin e-içerik dermesine eriĢim sağlayabilirler. (Resim 76) 
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Netlibrary‟de bir kullanıcının indirebileceği veya kopyalayabileceği metin 

miktarının sınırlandırılması veya bir defada bir kullanıcı için kitabın 

kullanımının sınırlandırılması yoluyla telif hakkı korunmuĢtur. (Parente; 2001) 

Questia: Questia çevrimiçi bir kütüphane gibi hizmet verir ve beĢeri ve sosyal 

bilimler alanındaki kitaplar ve dergi makalelerinden oluĢan koleksiyonundaki 

yayınlar bireysel kullanıcılar içindir. Questia, 72.000 tam metin kitap, 

2.000.000‟dan fazla makale ve tüm referans kaynaklarının yer aldığı bir 

dermeden oluĢan dünyanın en geniĢ çevrimiçi kütüphane koleksiyonudur. 

Questia, tüm kütüphaneden ve dijital verimlilik araçlarından yararlanma veya 

seçeceğiniz bir konudaki koleksiyondan yararlanma biçiminde aylık abonelikle 

eriĢim sunar. (Resim 77) 

      Resim 76 - Netlibrary 
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Ayrıca Questia, tüm kütüphaneye tam üyelikte okumaya yardımcı bir dizi 

arama, metin iĢaretleme, not alma, otomatik dipnotlar yaratma ve yedi farklı 

stilde bibliyografyalar oluĢturma gibi dijital verimlilik araçları sunar. 

Kullanıcılar, koleksiyondaki tüm kitap ve dergi makalelerinde her kelimeyi tek 

tek arayabilirler. Questia, John Wiley&Sons ve Oxford Universitesi Yayınları 

gibi 250‟den fazla yetkili yayıncıdan önceden yayınlanmıĢ içerik için dijital 

telif hakkı lisanslıdır. Questia‟nın profesyonel derme geliĢtiren kütüphaneciler 

tarafından seçilen zengin ve bilimsel içeriği; lise öğrencileri, üniversite 

öğrencileri ve üniversite mezunlarına sunulmaktadır. (Resim 78) 

 

Resim 77 – Questia (Abonelik) 
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Questia‟nın bu zengin içeriği; Sanat ve Mimarlık, ĠletiĢim, Ekonomi ve ĠĢ, 

Eğitim, Tarih, Hukuk, Edebiyat, Müzik ve Sahne Sanatları, Felsefe, Politika ve 

Devlet, Psikoloji, Din, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji 

konularında yayınlardan oluĢur.  

Ebrary: Ebrary, kütüphanelere, Ģirketlere, yayıncılara ve tüketicilere dijital 

içerik sağlamalarında yardımcı olur. Ebrary‟nın Haziran 2009 kullanım 

raporuna göre 350‟den fazla dünyanın lider yayıncılarından sağlanan, 

170.000‟den fazla dijital kitap, elkitabı, raporlar, haritalar, dergi ve diğer 

değerli içerikten oluĢan bir koleksiyona sahiptir. (Resim 79) 

Resim 78 - Questia 
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Bu koleksiyonu esnek abonelik, satın alma ve kullanım temelli modellerle 

müĢterilerine sunar. Ayrıca e-yayıncılık için fiyat etkin dağıtımla müĢterilerine 

kendi sunucuları veya Ebrary‟nin sunucuları üzerinden hizmet verir. Ebrary 

kurulduğunda (1999) bireysel müĢterileri hedef almıĢsa da, 2002 yılı Mart 

ayının baĢlarında bir kütüphane modeli için hizmetlerini geniĢlettiğini 

duyurmuĢtur. (Lonsdale; 2002)  

Ebrary‟den yararlanmak isteyen bireysel kullanıcılar en az 5$‟lık bir deposito 

ücretiyle yayınları görüntüleyebilir ve arama yapabilirler, yazdırma ve 

kopyalama için ise ek bir ücret daha ödemeleri gerekir. (Resim 80) 

Resim 79 - Ebrary 
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Ebrary Akademik Veritabanı‟nda “Antropoloji ve Sosyoloji”, “ĠĢletme ve 

Ekonomi”, “Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri”, “Eğitim”, “Mühendislik ve 

Teknoloji”, “Tarih ve Politik Bilimler”, “BeĢeri Bilimler”, “Disiplinler Arası ve 

Alan AraĢtırmaları”, “Dil, Edebiyat ve Dilbilim”, “Hukuk, Uluslar arası 

ĠliĢkiler ve Kamu Politikası”, “YaĢam Bilimleri”, “Tıp”, “HemĢirelik ve 

Yardımcı Sağlık Hizmetleri”, “Doğa Bilimleri”, “Psikoloji ve Sosyal 

ÇalıĢmalar”, “Din, Felsefe ve Klasik Metinler” alanında akademik nitelikli 

kitaplar yer alır.
 40

 

Safari Books Online: Bireysel kullanıcılar, 5 ile 25 kiĢiden oluĢan çalıĢma 

grupları, tüm iĢletmeler ile akademik ve halk kütüphanelerine aylık veya yıllık 

abonelik ile teknoloji, yaratıcılık, iĢ ve yönetim konularında güncel, güvenilir 

ve geniĢ bir koleksiyon sunar. (http://www.safaribooksonline.com/) 

                                                           
40

 
http://www.geminiltd.com.tr/icerik.asp?konu=urunler&id=108&tip=1&konu_baslik=Elektronik%20Kaynaklar adresinden 02/08/2009 tarihinde 

alınmıĢtır.
 

Resim 80 – Ebrary (Bireysel Abonelik) 

http://www.safaribooksonline.com/
http://www.geminiltd.com.tr/icerik.asp?konu=urunler&id=108&tip=1&konu_baslik=Elektronik%20Kaynaklar
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Safari Books Online üyeleri, 8000 kadar kitap, eğitim videoları, kılavuzlar, kısa 

yardımcı metinler ve teknik makalelerden oluĢan PDF/HTML biçimdeki içeriği 

bilgisayar ve mobil cihazlarla çevrimiçi görüntüleyerek eriĢebilir veya üyelik 

durumuna göre içeriği kaydedebilir, yazdırabilir ve yükleyebilir. Safari Books 

Online; O‟Reilly Media, Prentice Hall, Addison-Wesley, Peachpit Press, New 

Riders, Cisco Press, Sams, Que, Adobe Press, Adobe Developer Library‟nin 

dijital koleksiyonlarına ve John Wiley & Sons, Microsoft Press, Apress, 

Manning, McGraw-Hill, IBM, Oracle Press, Course Technology Charles River 

Media, Syngress and Talented Pixie gibi dünyanın güvenilir lider 

yayıncılarından yüzlerce kitaba özel eriĢim imkanı sunar. (Resim 81)
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safari Books Online, tüm kullanıcı grupları için eriĢim sınırlamaları ve üyelik 

ücretleri farklı abonelik modelleri geliĢtirmiĢtir. (Resim 82) 

                                                           
41

 
05/08/2009 tarihinde http://www.safaribooksonline.com/Corporate/Products/documents-HTML/WhoWeAre.html adresinden alınmıĢtır.

 

Resim 81 – Safari Books Online Koleksiyonu 

http://www.safaribooksonline.com/Corporate/Products/documents-HTML/WhoWeAre.html
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Safari Books Online, teknoloji uzmanları, web tasarımcıları veya 

programcıları, grafik tasarımcıları veya iĢletme yöneticilerine, teknoloji, 

yaratıcılık, iĢ ve yönetim alanlarında yetenekleri geliĢtirici ve bilgilerini 

geniĢletici zengin ve güncel içerik desteği sağlayarak sorunlara daha çabuk ve 

daha etkili çözümler üretmelerine yardımcı olur.  

SpringerLink.com: Springer e-Kitap Koleksiyonu; araĢtırmacılar, bilim 

adamları, uygulayıcılar ve yazarlar için dünyanın en büyük uluslar arası 

yayıncılarının dijitalleĢtirilmiĢ bilimsel, teknik ve tibbi (STM) monograflar, 

kitap serileri, ders kitapları ve referans çalıĢmalarından oluĢmuĢ en kapsamlı 

çevrimiçi kitap koleksiyonudur. (http://www.springer.com/e-content/ebooks)  

 

Resim 82 – Safari Books Online Abonelik Modelleri 

http://www.springer.com/e-content/ebooks
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Her yıl yaklaĢık 3500 yeni e-kitap ve referans çalıĢması eklenen ve Ģu anda 

30.000 kadar e-kitap bulunan Springer e-Kitap Koleksiyonu, SpringerLink‟in 

IP etkin e-kitap geçidi üzerinden kütüphanelere, Ģirketlere ve onların 

kullanıcılarına kütüphane, ofis ve ev dahil olmak üzere birçok yerden; sınırsız 

eĢ zamanlı kullanım, taĢınabilirlik, aranabilirlik ve PDF ve HTML biçimli çok 

değerli e-kitaplara benzersiz bir kolaylıkla ve anında çevrimiçi eriĢim imkanı 

sunar. Çevrimiçi ortamın tüm yararlarıyla birlikte benzersiz arama özellikleri 

ve yer iĢaretçileri (bookmarks) fonksiyonlarının da kullanılabildiği 

koleksiyonda, yüksek kaliteli basılı Springer yayınlarının tam kopyaları da 

bulunur. Mimarlık, Tasarım ve Sanat; DavranıĢ Bilimleri; Biyomedikal ve 

YaĢam Bilimleri; ĠĢ ve Ekonomi; Kimya ve Malzeme Bilimi; Bilgisayar 

Bilimi; Dünya ve Çevre Bilimi; Mühendislik; BeĢeri ve Sosyal Bilimler, 

Hukuk; Matematik ve Ġstatistik; Tıp; Fizik ve Astronomi; Profesyonel ve 

Uygulamalı Bilimler konularını kapsayan koleksiyonda geliĢmiĢ arama özelliği 

de bulunmaktadır. (Resim 83) 

 

Resim 83 – Springerlink (GeliĢmiĢ Arama Sayfası) 
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Springer e-Kitap Koleksiyonu‟nun; gruplandırılmıĢ 13 adet tam indekslenmiĢ 

ve aranabilir özel konulu çevrimiçi kütüphane, online dergi ve referans 

kaynaklarının da olduğu tüm Springer içeriğiyle bağlantı,  mevcut kütüphane 

kataloguyla tam entegrasyon, MARC kayıtları ve kullanım istatistikleri gibi 

özellikleri vardır. (Resim 84) 

 

Springer e-Kitap Koleksiyonu‟na bir yıllık paket üyelikle üye olan 

kütüphaneler ve Ģirketler, herhangi bir sayıda konu koleksiyonunu veya bir 

yıllık koleksiyonunun tamamını ya da her ikisini de satın alabilirler. Springer 

hesabı aktif olduğu sürece üye olan kurumun satın aldığı içeriğin tüm 

arĢivleme hakları ile bu içeriğe sürekli eriĢimi ücretsizdir. 

 

Resim 84 – Springer 
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e-Kitap Satış Mağazaları: Ücretli ve ücretsiz e-kitap sağlayan bu e-kitap 

sağlayıcılar dıĢında, e-kitap ve e-kitap okuyucu cihazların satıĢını yapan online 

e-kitap satıĢ mağazalarından; online satıĢ yapan web sitelerinin e-kitap 

mağazalarından; yayıncıların web sitelerinden de e-kitap satın alınabilir. Bu 

sitelere örnek verecek olursak; 

- Amazon.com: http://www.amazon.com/ (Kindle Books mağazasında, 

Amazon‟un geliĢtirdiği e-kitap okuyucu Kindle için e-kitap satıĢı 

yapılmaktadır.) 

- Barnes&Noble.com: http://www.barnesandnoble.com/ebooks/ 

- BookLocker.com: http://www.booklocker.com/ 

- Booksonboard.com: http://www.booksonboard.com/index.html 

 

- e-Books.com: http://www.ebooks.com/ 

 

- eBookMall.com: http://www.ebookmall.com/ 

 

- eBooks About Everything.com: http://www.ebooksabouteverything.com/ 

 

- Ellibs e-Bookstore: http://www.ellibs.com/ 

 

- eBooksinc.com (ibooks.com): http://www.ebooksinc.com/ 

 

- Fictionwise.com: http://www.fictionwise.com/ 

 

- Palm e-Book Store: http://store.fictionwise.com/palm/ 

 

- PeanutPress: http://www.peanutpress.com/ 

 

- Powells: http://www.powells.com/ 

 

- Sony e-Book Store: http://ebookstore.sony.com/ 

- Taylor&Francis: http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp  

 

 

http://www.amazon.com/
http://www.barnesandnoble.com/ebooks/
http://www.booklocker.com/
http://www.booksonboard.com/index.html
http://www.ebooks.com/
http://www.ebookmall.com/
http://www.ebooksabouteverything.com/
http://www.ellibs.com/
http://www.ebooksinc.com/
http://www.fictionwise.com/
http://store.fictionwise.com/palm/
http://www.peanutpress.com/
http://www.powells.com/
http://ebookstore.sony.com/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
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3.2.4 Kütüphaneler  

Kütüphaneler ekitap pazarında önemli bir aktördür, ancak 

kullanıcılarına ekitapları sunarken birtakım sınırlılıklarla karĢı karĢıya 

kalmaktadır. Kütüphanelerde e-kitapların kullanımı, e-kitap sağlayıcılar ya da 

konsorsiyumlarla yapılan anlaĢmalar çerçevesinde ve kütüphanelerin ihtiyaçları 

doğrultusunda belirlenmektedir. Kütüphaneler için e-kitap sağlama yolları 

genellikle üç farklı model üzerinde geliĢmiĢtir. Türkiye‟de “Anadolu Üniversite 

Kütüphaneleri Konsorsiyumu” adıyla bilinen ANKOS‟un oluĢturduğu e-Kitap 

AraĢtırma Grubu‟nun 2005 yılında hazırladığı rapora göre farklı yöntemler 

içeren bu modeller; abonelik, satın alma veya sınırlı süreli kullanım 

modelleridir.
42

 

 a) Abonelik Modelleri  

- FTE  

- Belirli Kullanıcı Sayısı 

- Yayının Fiyatı + Erişim Ücreti 

- Yayının Fiyatı + Erişim Ücreti (ilk yıl) / 2. sadece erişim ücreti 

b) Satın Alma Modelleri 

- Yayının Fiyatı + Elektronik Erişim Ücreti (%) 

- Yayının Fiyatı + Veritabanı Erişim Ücreti (%) 

- Seçerek Koleksiyon Oluşturma – Konu veya Belirli Eserler 

- Seçerek Koleksiyon Oluşturma – Konu veya Belirli Eserler – Kullanıcı Sayısı + 

Teknoloji + Bakım Ücreti 

c) Sınırlı Süreli Kullanım Modeli 

- Yılda Bir Yayının Belirli Sayıda Kullanımı + Platform Ücreti + Yıllık Bakım Ücreti 

- Kullandıkça Öde Modeli – Kitabın Belirli Bir Süre Tek Bir Kullanıcı Tarafından 

Kullanılması  

- Rezerv Koleksiyon İçin Yayın Kullanımı 

 

                                                           
42

 
http://www.ankos.gen.tr/media/belgeler/sunumlar/EKitapRapor.pdf adresinden 26/04/2007 tarihinde eriĢilmiĢtir.

 

 
FTE (Full Time Equivalent) lisans ve lisansüstü öğrenci sayıları ile öğretim elemanları sayılarını içerir.

 

http://www.ankos.gen.tr/media/belgeler/sunumlar/EKitapRapor.pdf
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  Kütüphaneler belirleyecekleri sağlama modeline göre, e-kitap 

sağlayıcılarla anlaĢmalar yaparak kullanıcı profillerine uygun e-kitap 

koleksiyonlarını oluĢtururlar. E-kitap sağlayıcılar kütüphanelere e-kitaplar 

dıĢında ek hizmetlerde sağlamaktadır. Özellikle kütüphanelerde büyük önem 

taĢıyan bibliyografik kontrol için MARC kayıtlarını sağlamak, kütüphanenin 

mevcut katalogunu e-kitap dermesiyle birlikte güncellemek ve entegrasyonu 

sağlamak, kullanıcı istatistiklerini sağlamak gibi hizmetler kütüphanelerin rutin 

iĢlemlerini azaltmaktadır. Ayrıca e-kitap sağlayıcılar ağ hizmetleri, arĢivleme, 

kullanıcı ara yüzleri, ürün desteği ve güncelleme, müĢteri desteği ve eğitimi 

gibi satıĢ sonrası hizmetleriyle de kütüphanelerin sorunlarına yönelik çözümler 

geliĢtirmektedir. Bunun yanı sıra e-kitap sağlayıcılar, web siteleri üzerinden 

veya çevrimiçi eğitimle kütüphane çalıĢanlarına teknolojinin gerisinde 

kalmamaları için ek eğitim programları da sunmaktadırlar. 

  Kütüphanelerde e-kitap kullanımı ya da bir baĢka deyiĢle e-kitapların 

dolaĢımı iki Ģekilde gerçekleĢmektedir: 

1) web üzerinden e-kitaplara eriĢim sağlanması. 

2) e-kitapların yüklendiği e-kitap okuyucu donanımların ödünç verilmesi. 

  Web eriĢimli e-kitaplar için Netlibrary, Ebrary, Safari gibi e-kitap 

sağlayıcılarla kütüphanenin yapacağı anlaĢmaya göre kütüphanenin 

kullanıcılarına verilen yetkiler ve sınırlandırmalar çerçevesinde e-kitaplara 

eriĢim sağlanmaktadır. Bu yöntemin hem kullanıcıya hem de kütüphanelere 

sağladığı faydalardan biri, aynı anda bir e-kitaptan birden fazla kullanıcının 

yararlanabilmesidir. Kullanıcılar kütüphaneden alacakları kullanıcı adı ve 

Ģifreyle 7gün 24saat diledikleri yerden internet yoluyla e-kitaplara eriĢebilirler. 
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Bu yöntemin kütüphanelerce sık tercih edilmesindeki nedenlerden biri ise,      

e-kitap sağlayıcıların kütüphanelere arĢivleme, yönetim, kataloglama, sınıflama 

vb. iĢlemlerde doğabilecek sorunlara yönelik hizmetler geliĢtirerek 

kütüphanecilere kolaylıklar sağlamasıdır.   

  E-kitapların e-kitap okuyucu donanımlara yüklenerek okuyuculara 

ödünç verilmesi ise, kütüphanelere hem maddi açıdan ek bir maliyet 

getirmekte, hem de teknik açıdan e-kitabın ve donanımın kataloglanması 

gerektiğinden iĢlem hacmini arttırmaktadır. Ayrıca maddi değeri yüksek bir 

donanımın kullanımı kullanıcılara ek bir sorumluluk getirdiğinden, kütüphane 

kullanıcıları da e-kitap kullanımında bu yöntemi tercih etmemektedir.  Ancak 

bu yöntem de kütüphanelere; yerden tasarruf sağlamak, kullanıcının kitaptan 

yararlanma süresini maksimum düzeye çıkarmak, aynı konulu kitapların bir 

arada bulunmasına/kullanımına imkan vermek gibi yararlar da getirmektedir. 

  Primaryresearch.com‟un 2008-2009 yılında yayınladığı ve akademik, 

halk ve özel kütüphaneler olmak üzere  toplam 75 kütüphaneyi kapsayan       

“e-Kitapların Kütüphanelerde Kullanımı” baĢlıklı araĢtırma raporuna göre 

katılan kütüphanelerin;  

 %77‟sinin mevcut sözleĢmelerini yenileyeceği, 

 %81‟inin çevrimiçi kataloglarında e-kitap koleksiyonlarının ve 

listelerinin yer aldığı, 

 YaklaĢık %74‟ünün koleksiyonlarında yer alan e-kitapların MARC 

kayıtlarının var olduğu, 

 Kütüphanelerde e-kitap kullanımının fizik, kimya, biyoloji gibi fen 

bilimlerinde daha yüksek olduğu (%30‟dan fazla), 
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 Kütüphanecilerin önemli bir bölümünün, kullanıcıların e-kitap‟ları 

dergi, gazete ve makale veritabanlarından daha kolay kullanabildiği 

görüĢünde olduğu, 

 Kütüphanelerin %70‟inin e-kitap sağlayıcılar aracılığıyla %24‟ünün ise 

birebir yayıncılar kanalıyla e-kitap sağladığı, 

 %24‟ünün e-Kitap koleksiyonlarının bir basılı versiyonu olduğu, 

 YaklaĢık %21‟nin koleksiyonunda yer alan telif hakkı olmayan 

kitaplarını sayısal ortama aktardığı,  

 Toplam koleksiyon içinde e-kitapların oranının %3.9 olduğu ve bu 

oranın koleksiyonlar arasında %0 ila %30 arasında değiĢtiği, 

bulguları elde edilmiĢtir.
43

 

  Akademik kütüphanelerde ve halk kütüphanelerinde e-kitap 

kullanımına yönelik farklı denemeler yapılmıĢtır. Online dergisinde yayınlanan 

bir makalesinde Hawkins, (2002; Ağustos), 1900‟e yakın halk kütüphanesinde 

e-kitap kullanıldığını, kütüphanelerin e-kitap okuyucular satın alarak onlara 

çeĢitli e-kitaplar yüklediğini, bu e-kitap okuyucuları ödünç verdiğini ve 

uygulamaların kimi zaman baĢarılı kimi zaman ise baĢarısız olduğunu 

belirtmiĢtir. Hawkins‟in vermiĢ olduğu bazı örnekler Ģunlardır: 

- Avusturya Maroochy Halk Kütüphanesi; 6 adet e-kitap okuyucu 

satın alarak bunları kullanıcıların sürekli hizmetine sunmuĢ ve 

yaptığı uygulama sonrasında kullanıcıların %90‟ı e-kitap okumaya 

devam edeceğini söylemiĢtir.  

                                                           
43

 
01/12/2008 tarihinde http://primaryresearch.com/release-200805241.html adresinden eriĢilmiĢtir. Bilgiler adreste yer alan basın açıklamasından alınmıĢtır. 

Raporun aslının satıĢı site üzerinden yapılmaktadır.
 

http://primaryresearch.com/release-200805241.html
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- New York‟taki Rochester Halk Kütüphanesi; Netlibrary 

aracılığıyla e-kitapları hizmete sunmuĢtur. Kullanıcıların %67‟si    

e-kitap okumaktan keyif aldığını ve göz yorgunluğu problemi 

yaĢamadıklarını belirtmiĢtir.  

- Florida Manatee Halk Kütüphanesi, Netlibrary yoluyla 

kullanıcılarına 20.000 e-kitaba eriĢim imkanı sunmuĢ, ancak 3 ay 

sonunda sadece 52 e-kitaba eriĢim sağlanması nedeniyle 

kütüphane sözleĢmesini iptal etmiĢtir. 

- Üç milyon üyesi bulunan Chicago Halk Kütüphanesi‟nde 72; 

460.000 üyeli Denver Halk Kütüphanesi‟nde 212 e-kitap 

kullanılmıĢtır. E-kitap kullanımının en iyi olduğu 1.3milyon üyesi 

olan Los Angeles Halk Kütüphanesi‟nde bir ayda 1800 e-kitap 

kullanılmıĢtır.  

Bu örneklerden sonra Hawkins, halk kütüphanelerinde e-kitap kullanımının az 

olmasının nedenlerini Ģöyle sıralamıĢtır: 

- E-kitapların belli bir cihaz için satın alınması, 

- Yüklenen e-kitapları kütüphane personeli seçtiğinden, 

kullanıcıların ne okuyacaklarına kendilerinin karar verememesi, 

- Yayıncı ve kullanıcı uyuĢmazlıkları nedeniyle (telif kısıtlamaları) 

bir e-kitap okuyucudan diğerine e-kitap aktarılamaması, 

- E-kitapların yüklenmesinin zor ve yavaĢ olması, 

- Ödünç verilen e-kitap okuyucuların fiyatı yüksek olduğundan 

kullanıcıların sorumluluk almak istememesi, 

- Hem kitabın hem de cihazın kataloglanması. 
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Hawkins‟in ve literatürdeki diğer yazarların vermiĢ olduğu halk 

kütüphanelerinde e-kitap kullanımına iliĢkin örneklerini artırabiliriz: 

- A.B.D.‟de kurulan Netlibrary, kurulduğu ilk yıllarda altı aylık bir 

deneme için 100 halk kütüphanesine 1500 e-kitap önermiĢ ve ilk e-

kitap satıĢları için halk kütüphanelerini hedeflemiĢtir.  

(Hawkins; 2002) 

- Amerika‟nin Illinois eyaletindeki Algonquin Halk Kütüphanesi, 58 

adet Rocketbook e-kitap okuyucu satın almıĢ ve her okuyucuya 

100‟den fazla e-kitap yükleyerek kullanıcılarına sunmuĢtur. 

(Anameriç; 2003) E-kitap okuyucuların 56 tanesine roman (fiction) 

türünde, 2 tanesine de düzyazı (non-fiction) türünde e-kitaplar 

yüklemiĢtir. (Morris; 2001)  

- Chicago Halk Kütüphanesi‟de Algonquin Halk Kütüphanesi‟ne 

benzer bir uygulamayla Rocketbook e-kitap okuyuculara e-kitaplar 

yükleyerek kullanıcılarına sunmuĢtur. (Morris; 2001) 

- Richmond Halk Kütüphanesi 4 adet Softbook eKitap Okuyucu satın 

alarak birini tanıtım için danıĢma bölümünde sergilemiĢ, diğer üçünü 

ise 12‟Ģer e-kitap yükleyerek 2 haftalığına kullanıcılarına ödünç 

vermiĢtir. BaĢlangıçta cihazların kaybolma veya zarar görme 

ihtimaline karĢılık ödünç verirken kullanıcılarına 700$‟lık senet 

imzalatan kütüphane daha sonra bu uygulamasından vazgeçmiĢtir. 

(Anameriç; 2003, Burk; 2000) 
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- BirleĢik Krallık‟ta bir halk kütüphanesinde e-kitap okuyucu 

kullanımının kullanıcılar ve kütüphane çalıĢanları tarafından nasıl 

değerlendirildiğini ortaya koyan ve farklı yaĢ gruplarından 16 

kullanıcıyla Rocketbook e-kitap okuyucu ile bir araĢtırma çalıĢması 

(Mcknight ve Dearnley; 2003) yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın 

sonuçlarına göre kullanıcıların çoğu (13/16) e-kitap okuyucuları 

kullanmaktan memnun kalırken, diğerleri e-kitap okuyucuların ağır 

ve büyük bulduğunu söylemiĢtir. Kullanıcılar, bir okuyucuda birden 

fazla kitap olması, okuyucuların arkadan ıĢıklandırmalı ekranlarının 

bulunması ve okuyucunun açıldığından son okunan sayfayla 

açılmasının kolaylık sağladığını belirtmiĢlerdir. Kütüphane 

çalıĢanları ise e-kitap okuyucuların aksesuarlarının fazla olduğunu, 

e-kitap okuyucuların her birinin kaydedilmesi gerektiğini, e-kitap 

satın alınmasında sorunlar yaĢandığını vurgulamıĢlardır. E-kitap 

okuyucular kiĢisel kullanım hedef alınarak üretildiğinden kütüphane 

kullanımında lisanslama ve standart sorunları yaĢanmaktadır.  

Okuyuculara telif hakkı korunan e-kitapların yüklenebilmesi için her 

cihazın farklı bir isim, Ģifre ve e-mail adresiyle kayıt edilmesi 

zorunludur.  Aynı araĢtırmacılar (Mcknight, Dearnley, Morris; 2004) 

Ocak-Nisan 2004 arasında BirleĢik Krallık‟taki orta ölçekli halk 

kütüphanelerinde (Essex Country Libraries) HP iPAQ e-kitap 

okuyucu kullanarak çoğunluğu evden çıkamayan veya görme engelli 

kullanıcılardan oluĢan 23 kullanıcı ile bir araĢtırma daha yapmıĢtır.  
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Buna göre, kullanıcılar e-kitap okuyucuları taĢınabilir ve 

okunabilirlik özellikleriyle olumlu, ancak Ģarjlı kullanım süresinin az 

oluĢu ve ekranın küçük oluĢu nedeniyle de olumsuz olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Bazı kullanıcılar elde tutmadan kaynaklanan 

rahatsızlıklar yaĢamıĢtır. Kütüphane personeli de kullanıcılarla 

benzer sorunlardan bahsetmiĢ, ayrıca kullanıcıların e-kitap 

okuyucuları daha hassas veya gizli konulardaki e-kitapları okumak 

için kullandığını tespit etmiĢtir. (Hall; 2006) Sonuç olarak e-kitap 

okuyucuların halk kütüphanelerinde kullanımında, kütüphane ve 

teknolojinin uyumlu hale getirilmesiyle ilgili sorunlar yaĢandığı 

ortaya çıkmıĢtır. 

Halk kütüphaneleri, bireylerin eğitim, kültür, bilgi ve boĢ zamanları 

değerlendirme ihtiyaçlarını hiçbir ayrım gözetmeden ücretsiz olarak karĢılayan 

ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkıda bulunan, akademik araĢtırmalar 

yerine ağırlıklı olarak roman, hikaye vb. kurgusal kitapların yer aldığı 

kütüphanelerdir. Yapılan araĢtırma çalıĢmalarında farklı yaĢ gruplarının 

seçilmesi kullanıcıların teknolojiyle olan iliĢkilerinin aynı düzeyde 

olmayıĢından kaynaklanmaktadır. Örneğin, 60 yaĢ üzeri kullanıcılar e-kitap 

okuyucularla kitap okumaya sıcak bakmazken, 16-25 yaĢ arası kullanıcılar yeni 

teknolojilere daha yatkın olduklarından e-kitap okuyucuları cazip bulmuĢlardır. 

Ayrıca araĢtırmaya katılanlardan özellikle görme engelli kullanıcılar ve evden 

çıkamayan yatağa bağlı kullanıcılar e-kitap okuyucu kullanımından memnun 

kalmıĢlardır. E-kitapların arkadan ıĢıklandırmalı ekranı, yazı boyutunun 

ayarlanabilmesi gibi özellikleri de kullanıcılar tarafından beğenilmiĢtir. 
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Akademik kütüphanelerde ise halk kütüphanelerindeki durumun 

tersine, kullanıcıları akademik araĢtırmalar yapan üniversite öğrencileri, 

akademisyenler ve araĢtırmacılarından oluĢur. Koleksiyonlarındaki e-kitapların 

daha çok bilimsel ve teknik içerikli olması sebebiyle de e-kitap kullanımı daha 

yüksektir. Üniversitelerin akademik kütüphanelerinde e-kitap kullanımına 

iliĢkin birkaç örnek verecek olursak;  

- Texas A&M Üniversitesi hazırladığı bir raporda, Netlibrary 

aracılığıyla e-kitap kullanımının %70 olduğunu belirtmektedir. 

- Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi, Rocketbook ve Softbook  e-

kitap okuyucularla bazı denemeler yapmıĢtır. Denemeler sonucunda 

kullanıcıların e-kitap okuyucuyla kitap okumaktan keyif aldığı ancak 

kütüphanelerde özellikle lisanslama ve standartlaĢma baĢta olmak 

üzere çeĢitli sorunlarla karĢılaĢıldığı ortaya çıkmıĢtır.  

- Rochester Üniversitesi, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi‟ne 

benzer bir çalıĢma ile iki akademik kütüphane ve iki halk 

kütüphanesinde Rocketbook ve Softbook e-kitap okuyucuları 

kullanıcılara ödünç vermiĢtir. Kütüphanelerde yine benzer sorunlarla 

karĢılaĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra  e-kitapların sağlanmasında e-ticaret 

temeline dayalı e-kitap sağlayıcılar nedeniyle zorluklar yaĢanmıĢtır. 

Örneğin en büyük çevrimiçi e-kitap sağlayıcılarından biri olan 

Barnes&Noble, eğer ödeme kredi kartıyla yapılmadıysa her cihaz 

için ayrı bir e-mail adresi ve ayrı bir sipariĢ istemektedir. ÇalıĢma 

Gemstar‟ın REB 1100 ve REB 1200 e-kitap okuyucularını ve sesli  

e-kitapları da kapsayarak devam etmiĢtir. (Morris; 2003) 
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Kütüphaneler, e-kitap koleksiyonlarını geliĢtirmek için tek baĢına     

e-kitap sağlayıcılarıyla anlaĢabilecekleri gibi kütüphaneler arası yapılan 

anlaĢmalara dayanan ve birden fazla kütüphanenin ortaklığıyla kurulan 

konsorsiyumlara katılarak, daha fazla e-kitap koleksiyonuna daha az maliyetle 

eriĢim sağlayabilirler. Kütüphanelerin konsorsiyum kurmaya baĢladıkları ilk 

yıllarda birincil sebepleri kaynak paylaĢımı ve otomasyon çalıĢmaları olmuĢtur. 

(Akbaytürk; 2003:248) Günümüzde ise bilgi-iletiĢim teknolojileri ile internet 

ve web kullanımındaki geliĢmeler sonucunda kütüphaneler, daha fazla 

elektronik içeriğe daha uygun maliyetlerle eriĢmek için satın alma 

kapasitelerini birleĢtirmiĢlerdir.  

Kullanıcılar kütüphanelerin çevrimiçi kataloglarına bağlanarak, bazı 

sınırlamalarla, konsorsiyum dahilindeki tüm kütüphanelerden dünyanın 

neresinde olursa olsun yararlanabilirler. GeçmiĢten ve halen devam eden 

baĢarılı konsorsiyumlardan birkaç örnek verecek olursak;  

- Middle Tennessee Devlet Üniversitesi Kütüphanesi, öğretim üyeleri, 

üniversite personeli ve öğrenciler için Netlibrary kullanarak, internet 

yoluyla dağıtım yapan ve Güneydoğu Kütüphane Ağı (SOLINET) 

tarafından yönetilen paylaĢımlı bir e-kitap koleksiyonu sunar. 

Akademik kütüphaneler, SOLINET‟e kullanıcı sayısı (FTE) temeline 

dayalı olarak bir eriĢim ücreti öderler. Ayrıca kütüphaneler için satın 

alma ve sadece kendi kütüphane kullanıcıları için Netlibrary‟den 

bireysel e-kitap koleksiyonu geliĢtirme seçeneği vardır. (Parente, 

Vesper, Dowdy; 2001)  
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Güneydoğu Kütüphane Ağı olarak bilinen SOLINET, 1973 yılında 

Güneydoğu AraĢtırma Kütüphaneleri Derneği tarafından 99 üyeyle 

kurulmuĢtur. 2009 yılına gelindiğinde ise güneydoğu bölgesinden 

Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisisana, 

Missisipi, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Tennessee, Virginia ile 

Puerto Rico ve Virgin Adaları‟yla toplam 3400‟ün üzerinde üyeyle 

Amerikan‟ın en geniĢ bölgesel kütüphane ağıydı.  

- Texas Üniversitesi e-kitaplar için bir milyon dolar ayırarak 600     e-

kitap satın almıĢtır. Aynı zamanda Atlantik bölgesi kütüphane ağı 

olan PALINET‟e de üye olan Texas Üniversitesi, konsorsiyum 

üzerinden 6000 e-kitaba da eriĢebilmektedir. 1936 yılında kurulan 

PALINET ve Pensilvanya Toplu Kütüphane Katalogu; ABD‟nin en 

eski kütüphane ağlarından biridir. 1975 yılında adını PALINET 

olarak kısaltan bu ağın üyeleri Orta Atlantik bölgesindeki 

kütüphanelerden (Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Maryland, 

Batı Virginia) oluĢuyordu. 1995 yılı Kasım ayında Batı Pensilvanya 

ve Batı Virginya bölgelerindeki bilgi profesyonellerine geniĢletilmiĢ 

ürün ve hizmeti daha tasarruflu sunmak amacıyla PALINET ile 

Pitsburg Bölgesel Kütüphane Merkezi birleĢmiĢtir. Bu birleĢmeden 

sonra PALINET‟in üye sayısı 12 eyalet ve diğer 2 ülkeden olmak 

üzere toplam 612‟ye çıkmıĢtır. 
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- 2008 yılında Amerika‟nın en büyük iki yerel kütüphane ağı olan 

Güneydoğu bölgesi kütüphane ağı SOLINET ile Orta Atlantik 

bölgesi kütüphane ağı PALINET, üyeleri için liderlik geliĢimi, 

eğitim, teknoloji ve tasarruf fırsatlarını geniĢletmek amacıyla 

birleĢme kararı aldılar. Bir yıl süren birleĢme çalıĢmaları sonucunda 

LYRASIS ismiyle 1 Nisan 2009‟da resmen birleĢtiler. Bu 

birleĢmeyle birlikte bölgesel ve ulusal olarak bilinen bir lider olan 

LYRASIS, kütüphaneler ve kültürel miras organizasyonları için 

yenilik, iĢbirliği ve etkili destek ile onların eğitim, bilgi ve 

kütüphane binası ihtiyaçlarını yerine getirmelerine yardımcı 

olmaktadır. LYRASIS; 23 ülkeyle bağlantılı, Karayipler, Puerto 

Rico ve diğer 3 ülkeden olmak üzere her tür ve büyüklükte 

(akademik, araĢtırma, kamu, okul, kurumsal, tıp, hukuk ve özel) 

toplam 4012 kütüphane ve kültürel miras organizasyonu üyedir. 

LYRASIS, Amerika‟nın üçte birine hizmet vermekte ve dünyanın 

her yerinden yeni üyeler kabul etmektedir. LYRASIS 90‟ın üzerinde 

e-kitap sağlayıcıyla kütüphanelere kaynak sağlamaktadır. 

LYRASIS‟in merkezi Atlanta‟dır, Philedelphia‟da bir ofisi 

bulunmaktadır. LYRASIS, 7‟si SOLINET‟ten, 7‟si PALINET‟ten ve 

LYRASIS‟in atayacağı bir ek üyeden oluĢan 15 kiĢilik bir mütevelli 

heyeti, bir icra kurulu baĢkanı ve bir baĢkan tarafından yönetilir. 
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- Amerika‟nın Ohio eyaletinde, Ohio Üniversiteler Yönetim Kurulu 

Meclisi iĢbirliğiyle kurulan OhioLINK Konsorsiyumu‟nda, 

Ohio‟daki 14 devlet üniversitesi, 24 bölgesel üniversite kampüsü, 

Ohio Üniversite Sistemi‟nde yer alan 23 vakıf koleji, 51 özel kolej 

ve araĢtırma üniversitesi ile devlet kütüphanesi yer almaktadır. 1992 

yılında 6 üye kütüphane ve 2 veritabanıyla kurulan OhioLINK 2008 

yılında gelindiğinde 89 üye kütüphane, 8 milyon katalog talebi, 143 

veritabanı, 240 milyon veritabanı taraması, 106 e-dergi yayıncısı ve 

toplam 147 milyon indirilen belge (makale, e-kitap ve multimedia 

materyali) sayısına ulaĢmıĢtır. 89 enstitüden toplam 730.000 öğrenci, 

öğretim görevlisi ve üniversite personeline 47.9 milyondan fazla 

kitap vb. materyale eriĢim imkanı sunar. Ayrıca arĢivinde 17.000 

dergiden milyonlarca e-makale, 100‟den fazla elektronik veritabanı, 

55.000 e-kitap, Ohio‟daki öğrencilerden gelen 19.100 tez ve binlerce 

görüntü, video ve ses bulunur. 2008 yıllık raporuna göre OhioLINK 

üzerinden dağıtılan e-kitap sayısı 2.8 milyondur. (Tablo 5) 

                
                                   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Tablo 5 – OhioLINK’ten 2008 yılında dağıtılan materyal sayıları 
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- Kuzey Batı Akademik Kütüphaneleri ağı olarak bilinen NOWAL, 

Ġngiltere‟deki tüm üniversiteler ile liselerin (Cheshire, Cumbria, 

Greater Manchester, Lancashire, Merseyside) yüksek eğitim 

kütüphanelerinin üyesi olduğu 13 üyeli bir konsorsiyumdur. 

Konsorsiyum, personel eğitim kursları tasarımı ve dağıtımı, karĢılıklı 

eriĢim ve ödünç verme politikası, kütüphane materyalinin 

konsorsiyumsal tedariği ve teslimini içeren çeĢitli hizmetlerin birçok 

yollarla teslimini ve dağıtımını geniĢletmeyi amaçlar. 

- Ġtalya, Ġspanya, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye‟nin üyesi olduğu 

Güney Avrupa Kütüphaneleri Ağı SELL (South Europe Libraries 

Link); elektronik kaynaklara eriĢimi geniĢletmek amacıyla ve 

Katalonya Kütüphaneleri Konsorsiyumu (CBUC)‟un hazırlamıĢ 

olduğu “Neden Bazı Kütüphaneler Elektronik Bilgi Ġçin Daha Çok 

Öder” baĢlıklı bildiriden yola çıkarak kurulmuĢtur. SELL‟in amacı, 

üye kütüphanelerin ve bilgi sağlayıcıların özel ihtiyaçlarını 

düzenlemek, bilgi edinme ve sağlama yönünde ortak politikalar 

çizmek ve diğer iĢbirliği alanlarını desteklemektir.
44

  

Kütüphane konsorsiyumlarının temel amacı, kütüphane kaynaklarını 

daha tasarruflu biçimde kullanarak daha fazla kaynakla daha fazla kullanıcıya 

sunmaktır. Kütüphanelerin yerel birleĢmelerle kurdukları konsorsiyumlar da 

birleĢerek, ulusal hatta evrensel birleĢmelerle mevcut kaynaklarını paylaĢmakta 

ve tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.  

 

                                                           
44

 
http://www.heal-link.gr/SELL/Why_turkish.doc adresinden 21/09/2009 tarihinde eriĢildi.

  

http://www.heal-link.gr/SELL/Why_turkish.doc
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1997 yılında gayri resmi olarak COC (Consortium of Consortia) 

adıyla kurulan ve tüm dünya çapında kendi kendine organize olan Uluslar arası 

Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (International Coalition of Library 

Consortia-ICOLC), 2000 yılı Eylül ayı itibariyle yaklaĢık 150 kütüphane 

konsorsiyumunun üyesi bulunduğu bir oluĢumdur ve geliĢmeye devam 

etmektedir. Koalisyonun amacı, öncelikli olarak yüksek öğretim kurumlarına 

hizmet etmek ve konsorsiyumlardaki ortak sorunların saptamasını 

kolaylaĢtırmaktır. Bu amaçla ICOLC‟ye üye konsorsiyumlar yıl içinde 

yaptıkları toplantılarda, yeni e-bilgi kaynakları, e-kaynak sağlayıcıları, 

sağlayıcıların ve satıcıların fiyatlandırma uygulamaları ile önemli yönetimsel 

sorunlar hakkında görüĢürler.
45

 

Konsorsiyumlar, kütüphanelerde e-kitap kullanımıyla ortaya çıkan 

maddi sorunlara karĢı bir çözüm olarak görülmektedir. E-kitapların 

kütüphaneler arası ödünç vermede sağladığı kolaylıklar, konsorsiyumların 

tercih edilmesinde etkili rol oynamaktadır. Ancak her ne kadar konsorsiyumlar 

kütüphanelerde e-kitap kullanımını kolaylaĢtırsa da, elektronik kitap 

endüstrisinde kuralların ve standartların henüz tam belirlenememiĢ olmasından 

kaynaklanan bazı sorunlar kütüphaneleri etkilemektedir. Ayrıca kütüphanelerde 

e-kitapların Netlibrary benzeri sistemler kanalıyla veya e-kitap okuyuculara 

yüklenerek ödünç verilmesi de çeĢitli sorunlara neden olmaktadır. Bunların 

dıĢında e-kitapların korsan yayıncılık için potansiyel bir risk taĢıdığı (Hawkins, 

2002) da literatürde sıkça belirtilen bir görüĢtür.  

 

 
                                                           
45

 
15/09/2009 tarihinde http://www.library.yale.edu/consortia/ adresinden eriĢilmiĢtir.

 

http://www.library.yale.edu/consortia/
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Abdulghafoor A. Qari
46

, 2005 yılında katılmıĢ olduğu bir konferansta 

yaptığı sunumunda kütüphanelerde e-kitap kullanımıyla ortaya çıkan sorunları 

üç ana baĢlıkta toplayarak Ģu Ģekilde sınıflandırmıĢtır:  

Teknolojik Sorunlar Kütüphane Politikası 

ve Prosedürler 

Ġnsan Faktörü 

- Standartlar 

- Bellek Kapasitesi 

- Ġndirme Yöntemi 

- Görüntü Kalitesi 

ve Grafik Desteği 

- Sağlama 

- Kataloglama 

- Ödünç Verme 

- Kullanıcılar 

- Personel 

   

Literatürde yer alan makaleleri değerlendirdiğimizde ise e-kitapların 

kütüphanelerde kullanımıyla ortaya çıkan sorunların baĢlıcaları Ģunlardır:  

-   E-kitapların kullanımının yaygınlaĢmasıyla birlikte artan e-kitap 

biçimleri ile e-kitap okuyucular arasında uyumsuzluk problemleri 

yaĢanmaktadır. Bir cihazda görüntülenebilen biçim baĢka bir 

cihazda görüntülenememektedir. Bu durum doğal olarak E-kitap 

okuyucuların kütüphanelerde kullanımı sırasında da ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin: Kullanıcı birden fazla e-kitap ödünç almak 

istediğinde, e-kitap okuyucuları arasında aktarım 

yapılamadığından, kullanıcı birkaç türde e-kitap okuyucuyu ödünç 

almak zorunda kalmaktadır; bu durum ise kullanıcıların 

çalıĢmalarını zorlaĢtırmaktadır. (Qari; 2005) E-kitap 

biçimlerindeki çeĢitlilikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için 

kütüphaneler, birçok biçimle uyumlu çalıĢan e-kitap 

okuyuculardan satın almalıdır.  

                                                           
46

 
Suudi Arabistan Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi, Bilgi Bilimleri Bölümü
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- Kütüphanelerde kullanıcılar e-kitap okuyuculara gelebilecek 

herhangi bir zararın sorumluluğunu almamak için e-kitap okumayı 

tercih etmemektedir. Kütüphaneler buna çözüm olarak e-kitap 

okuyucuları sigortalatmaktadır. Cihazların ödünç verilmesiyle 

ilgili yaĢanan bir diğer sorun ise giriĢ ve çıkıĢlarının kontrolünün 

zaman almasıdır. (Qari; 2005) Bunun dıĢında e-kitap okuyucuların 

fiziksel büyüklüğü ve aksesuarlarının fazlalığı da kullanıcıların 

tercihlerini etkilemektedir.  

- Kütüphanelerde kullanıcıların kiĢisel e-kitap okuyucularıyla 

çalıĢması söz konusu olduğunda, kütüphane koleksiyonunda yer 

alan e-kitapların yüklenebilmesi ve e-kitap okuyucunun sistem 

tarafından tanınması için bazı ayarlamalar yapılması 

gerekmektedir.  

- Çok sayıda e-kitabın bir e-kitap okuyucuda yüklü olması, 

kütüphanedeki ödünç verme verilerini etkilemektedir. E-kitaplar 

yerine e-kitap okuyucuların rezerve edilmesi de tartıĢmalı bir 

konudur. (Morris; 2001) 

- E-kitap okuyucularla ilgili kütüphanelerde yaĢanan bir baĢka 

sorun; cihazların ekran kalitesi ve netliği ile grafik desteğinin       

e-kitapların içeriğinde yer alan resim, grafik, tablo, ses ve görüntü 

dosyalarının okunmasında ve görüntülenmesinde kullanıcıların 

ihtiyaçlarını karĢılamada yetersiz kalıĢıdır. Bu sorun içeriğin 

okunabilirliği açısından sıkıntı yaratmaktadır.  
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- Kütüphanelerde ödünç verilen e-kitap okuyucuların bellek 

kapasitelerinin yetersiz oluĢu sebebiyle kimi zaman kullanıcıların 

seçtikleri e-kitapları yüklemesi uzun zaman almaktadır. Cihazlara 

e-kitap yüklemek bazen bir PC yardımıyla bazen de internet 

üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. Her iki durumda da cihazların 

teknik açıdan yetersizliği zamanlamada sıkıntı yaratmaktadır.  

- Kütüphanelerdeki mevcut internet bağlantısı ve iletiĢim ağlarında 

zaman zaman yaĢanan aksaklıklar, elektronik kitapların 

yüklenmesinde ve/veya çevrimiçi okunmasında sorun yaĢanmasına 

sebep olmaktadır. 

- Geleneksel kataloglama standartlarına göre e-kitaplar bir 

bilgisayar dosyası gibi kaydedilmektedir. (Morris; 2001) 

KarmaĢıklığı gidermek için kütüphanenin mevcut kataloguyla      

e-kitap katalogunun entegrasyonu sağlanmalıdır. Bunu sağlamak 

için kütüphanelerin bu kaynaklara ait bibliyografik bilgileri 

MARC kayıtları gibi standart bir formda tutmaları gerekir. 

(Akbaytürk; 2005:6) Satıcılar tarafından sağlanan bibliyografik 

bilgilerin yer aldığı bu e-kitap listelerindeki detaylar çoğu zaman 

yetersiz kaldığından sağlıklı bir kataloglama yapılamamaktadır.  
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Kataloglamada standartların oluĢturulması için OEBF‟nin (Open 

Electronic Book Forum), AAP‟nin (The Association of American 

Publishers) ve EDItEUR
47

‟un çalıĢmaları devam etmektedir.         

E-kitapların yanı sıra e-kitap okuyucuların da kataloglanması 

teknik iĢlemleri artırmaktadır. E-kitap okuyucular kataloglanırken 

seçilecek kataloglama yöntemi, hangi cihazda hangi e-kitapların 

yer aldığının da kolay anlaĢılır biçimde olmalıdır. (Qari; 2005) 

- Kütüphanelerde e-kitapların nasıl sınıflandırılacağı da tartıĢılan bir 

konudur. E-kitaplar için ayrı bir numaralandırma mı yapılmalı 

yoksa Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (LLC) veya 

Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (DOSS) mi kullanılacağı 

kütüphanenin politikasına göre belirlenmektedir. E-kitap 

okuyucularda yüklü bulunan e-kitaplar için bunların nasıl 

yerleĢtirileceği veya adreslendirileceği de tartıĢmalıdır. Cihazların 

ayrı bir yerde mi arĢivleneceği yoksa özel konu alanları içinde ve 

basılı kitaplarla birlikte mi arĢivleneceği konusunda henüz görüĢ 

birliği sağlanamamıĢtır. (Morris; 2001) 

- E-kitap okuyuculara internet üzerinden e-kitap yüklenebilmesi için 

her e-kitap okuyucuya tanımlı bir e-posta adresi verilmesi 

zorunluluğu kütüphaneler için sıkıntı yaratmaktadır.  

 

 

                                                           
47

 
EDItEUR; 17 ülkeden 90 üyesi bulunan e-kitap ve elektronik ticaret için uluslararası standartlar geliĢtiren bir kuruluĢtur. [(http://www.editeur.org/) 

10/10/2009 tarihinde eriĢilmiĢtir.] EPICS (Editeur Product Information Communication Standards) ve ONIX (Online Information 

Exchange) bu kuruluĢun geliĢtirdiği uluslar arası standartlardır. (Henke; 2001) 

 

http://www.editeur.org/
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- Kütüphanelerin satın alma ve ödeme Ģekillerinin e-ticaret için 

uygun olmaması e-kitapların satıĢında birtakım zorluklara. yol 

açmaktadır. Kütüphanelerin satın alma taleplerine karĢı satıcılar, 

anılan ödeme biçimleri nedeniyle kararsızlık yaĢamakta ve buna 

bağlı olarak dağıtımı geciktirme/erteleme gibi sorunlar 

çıkarmaktadır. (Qari; 2005)  

- Kütüphanelerde Netlibrary vb. sistemler yoluyla e-kitap 

kullanımında, aynı anda bir e-kitaptan birden fazla kullanıcının 

yararlanması isteniyorsa tıpkı geleneksel kütüphanelerde olduğu 

gibi birden çok kopya satın alınması gerekmektedir. 

- Kütüphaneler; yayıncılar, yazarlar, kullanıcılar arasında güven 

sağlamak ve entelektüel sermayeyi korumak amacıyla geliĢtirilen 

Dijital Hak Yönetimi (DRM - Digital Right Management) 

sistemlerini (Ģifreleme teknolojilerini, okuyucu kısıtlama 

yazılımlarını) kullanarak telif hakkı ihlalini ve korsan yayıncılığı 

önleyecek, adil kullanımı sağlayacaklardır. Ayrıca sağlayıcılarla 

yapacakları lisans anlaĢmalarıyla da gereken önlemleri almıĢ 

olacaklardır. Bu yolla kullanıcıların e-kitaplarla çalıĢırken 

kopyalama, değiĢtirme, silme, görüntüyü kaydetme ve e-postayla 

baĢkasına gönderme gibi iĢlemleri yapmaları kısıtlanmaktadır.  
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- Kütüphanelerin e-kitap okuyucularla mı yoksa Netlibrary vb. 

sistemlerle mi e-kitapları kullanıcılara sunacağına karar vermesi 

gerekir. Her iki durumda da kütüphanenin ek bir bütçeye ihtiyacı 

olacaktır. Konsorsiyumlara veya veritabanlarına abonelik, gereken 

ağ sisteminin kurulumu, sunucu ve ek bilgisayarlar satın alınması, 

e-kitaplar satın alma veya kiralama ücretleri, e-kitap okuyucuların 

satın alınması, bakımı,  güncellenmesi ve depolama maliyetleri,   

e-kitap yazılımlarının satın alınması, personel ve/veya kullanıcılar 

için gereken eğitim gibi harcamaları olacaktır.  

- Kütüphanelerde e-kitap kullanımıyla birlikte kütüphaneler arası 

ödünç verme iĢleminde de bazı değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 

Kütüphaneler arası ödünç verme kitabın fiziksel olarak bir 

kütüphaneden bir baĢka kütüphaneye transferidir, ancak elektronik 

kitaplarda buna gerek kalmayacaktır. Kütüphane koleksiyonlarında 

e-kitaplar henüz çok az yer aldığından kütüphaneler arası ödünç 

verme iĢleminde e-kitapların ne kadar etkili olduğu ve ne sıklıkla 

kullanıldığı tartıĢılan bir konudur. Bunun dıĢında kütüphaneler 

arası ödünç vermede talep edilen e-kitap, e-kitap okuyucuda yüklü 

ise cihazın da ödünç verilmesi gerekecektir. 

- Kütüphanelerde e-kitaplara nasıl eriĢileceği, kullanıcıların e-kitap 

okuyucuları nasıl kullanacağı, cihazlarla ilgili sorunların nasıl 

giderileceği vb. teknik konular hakkında kütüphane personeline ve 

hatta kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemesi gerekir.  
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- Kütüphanelerin e-kitap koleksiyonlarını geliĢtirilirken e-kitaplara 

belirli bir zaman için sahip olmaları; onların “kültürel mirası 

koruma” sorumluluğuna zarar vermektedir. (Rao; 2005)  

- Derleme yasalarına bağlı olan kütüphanelerin, dijital hak 

yönetimine uygun olsa dahi, e-kitapları hiçbir ücret ödemeden 

internet üzerinden kullanıcılarının hizmetine sunması yayıncılarla 

kütüphaneler arasında anlaĢmazlıklara yol açabilir. (Tonta; 1997) 

Bunun için telif hakları ve derleme yasaları uygun Ģekilde 

düzenlenmelidir. 

3.3 Avantajları ve Dezavantajları 

 Elektronik kitabın üretimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili bu bilgilerden sonra 

elektronik kitabın okuyucular, yayıncılar, yazarlar, eğitimciler ve kütüphaneler için 

ve ekolojik açıdan sağladığı avantajlar ile bazı dezavantajlarına değinmek istiyorum.  

 Avantajları: 

a) Okuyuculara sağladığı avantajlar: 

 E-kitaplar yüksek bellek kapasiteleriyle yüzlerce hatta binlerce 

kitaplık bir kütüphaneyi yanınızda taĢımanıza olanak sağlar.  

 E-kitaplar görme engelliler için sesli okuma özellikleriyle kolaylık 

sağlar. Ayrıca sesli e-kitapları dinlerken bir yandan günlük 

çalıĢmalarınızı rahatça yapabilirsiniz.  

 E-kitaplar görme bozukluğu olan okuyucular için yazı boyutunda 

değiĢiklik yapmalarına izin vererek gözlüksüz okuma kolaylığı sağlar. 

 E-kitaplar okuyucuların yazı tipi, yazı boyutu, sayfa ayarları, renkler 

gibi biçimsel metin özelliklerini değiĢtirme izni verir. 
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 E-kitaplar içerdikleri sözlük özelliğiyle kitap okurken bilmediğiniz 

kelimelerin anlamını anında öğrenebilmenizi sağlar. 

 E-kitaplar arkadan aydınlatmalı ekranları sayesinde karanlıkta bile 

rahatça kitap okuyabilmenizi sağlar. 

 E-kitaplar wireless özelliği sayesinde kitap okurken aklınıza takılan 

bir konuda internet üzerinden araĢtırma yapabilir ve metin içinde yer 

alan hyperlinkler aracılığıyla çapraz göndermelerden (cross-reference) 

yararlanabilirsiniz. 

 E-kitapları kütüphane, kitapçı veya herhangi bir yere gitmeksizin 

internet üzerinden e-kitap sağlayıcılar aracılığıyla 7 gün 24 saat satın 

alabilirsiniz.  

 E-kitaplar ile okuma sırasında kitap üzerinde not alma, bir cümleyi ya 

da kelimeyi iĢaretleme, açıklamalar ekleme, kitap ayracı kullanma 

gibi iĢlevleri gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 E-kitaplar; iĢaretlediğiniz bölümler, eklediğiniz notlar ve açıklamalar 

arasında kolayca geçiĢler yapabilmenizi sağlar. 

 E-kitaplar arama yapmaya imkan veren özelliğiyle belli bir konu, kiĢi, 

bilgi veya kelimeyi sayfalar arasında vakit kaybetmeden daha çabuk 

ve kolayca bulabilmenizi sağlar.  

 E-kitaplar geliĢen teknolojinin etkisiyle giderek daha hafif ve daha 

ince boyutlarda üretilmektedir. Bu özellikleriyle okuyucularına 

seyahatlerinde yer ve ağırlık açısından taĢıma kolaylığı sağlarlar. 

 E-kitaplar yazının yanı sıra ses, müzik, resim, video gibi çoklu ortam 

öğelerini de içerebilir. 
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 Okuyucular e-kitap okuyucu cihazlarla yalnızca kitap okumakla 

kalmaz, müzik dinleyebilir, hesap makinelerinden yararlanabilir, 

sunumlar hazırlayabilir, grafikler çizebilirler, oyun oynayabilirler.  

 E-kitaplar okuyucuya en güncel ve güncellenebilir bilgiyi sunar. 

Ġçerdiği hyperlinklerle, iletiĢim formlarıyla veya e-posta yoluyla 

okuyucunun yazarla doğrudan iletiĢim kurmasını sağlar. 

 Yayıncılıkta artan maliyetlerin etkisiyle Basılı kitap fiyatlarını 

artırmıĢtır. E-kitaplar okumayı teĢvik ederek bilgisayar baĢında geçen 

zamanda kitap okumayı çekici hale getirmektedir.  

 E-kitapların basım, dağıtım vb. ek masrafları olmadığından 

okuyucular e-kitapları daha uygun fiyata satın alabilirler. Hatta 

Project Gutenberg ve çevrimiçi halk kütüphaneleri kanalıyla klasikler 

gibi telif hakkı olmayan e-kitaplara ücretsiz eriĢilebilir. 

 E-kitaplar satın alındığında doğrudan e-kitap okuyucu cihaza ya da 

bilgisayarınıza yüklenebildiğinden postadan kaynaklanan zaman 

kaybı gibi aksaklıklar doğrudan ortadan kalkmaktadır. 

 E-kitaplar isteğe bağlı olarak yazdırılabilir. Telif hakkı sahiplerinin 

okuyucuya verdiği izinler çerçevesinde belli bir bölüm ya da belli 

sayfa sayısı okuyucunun isteğiyle yazdırılabilir. 

b) Yayıncılara sağladığı avantajlar: 

 Geleneksel yayıncılıkta kitabevlerinin satamadıkları basılı kitapları 

belirli bir süre sonunda yayıncısına iade etme zorunluluğu ve bu 

iadenin gecikmesi durumunda kitabevinin üstlendiği riskler, 

elektronik kitaplar sayesinde ortadan kalkmaktadır. 
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 Yayıncılar, elektronik kitapla daha geniĢ ve daha çeĢitli bir müĢteri 

kitlesine hitap etmekte ve internet sayesinde sınırlar ötesi satıĢ bile 

yapabilmektedir.  

 Elektronik kitap yayıncılığı, baĢlangıç sürecinde geleneksel 

yayıncılıktan daha maliyetli gibi görünse de uzun vadede yayıncılara 

birçok açıdan (dağıtım, depolama, baskı vb.) maliyet avantajı sağlar. 

 Geleneksel yayıncılıkta çok masraflı olabilecek kitap dizileri veya 

kitap setleri, elektronik kitap sayesinde internet yoluyla çok daha 

ucuza yayınlanmakta ve yayıncıların donanım üreticileriyle 

yapacakları anlaĢmalar sayesinde elektronik kitap okuyucu 

donanımlara yüklenerek satılabilmesi imkanıyla yayıncılara yer ve 

hacim olarak avantaj sağlamaktadır. 

 Çoğu zaman yayınevlerinin sorumluluğunda olan dizgi ve kontrol ile 

hataların düzeltilmesi veya yeni bilgilerin eklenmesi gibi basıma özgü 

iĢlemler e-kitap yayıncılığıyla çok daha kısa zamanda ve çok daha 

kolay yapılabilmektedir. 

 Geleneksel yayıncılıktaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayıncılar az 

sayıda yazarla belli konularda kitap yayınlarken, e-kitap sayesinde bu 

konu sınırlamaları ve ekonomik sıkıntılar azalmıĢtır.  

 E-kitaplar, basılı kitapların pazarlanmasında tanıtımı öne çıkararak 

satıĢları kolaylaĢtırmaktadır. 

 Yayınevleri için büyük sıkıntılar doğuran kitap yasakları veya 

sansürler, elektronik kitap yayıncılığındaki denetim zorluğu nedeniyle 

kısmen ortadan kalkmıĢtır.  
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Yazarlara sağladığı avantajlar: 

  Geleneksel yayıncılıkta çok satan kitapların baskısı daha fazla  

yapıldığından yeni yazarlar ya da az tanınan yazarlar kendilerini 

kanıtlama ve tanıtma fırsatını daha zor yakalamaktadır. E-kitaplar, 

yazarlara tanıtım, yayınlama ve dağıtım açısından kolaylıklar sağlar. 

 E-kitaplarla yazarın yayıncıya olan zorunlu bağı ortadan kalkmıĢtır. 

 E-kitaplar sayesinde her yazar kendi kitabının yayıncısı olmakta ve 

internetin sunduğu avantajlardan yararlanarak okuyucularıyla daha 

çabuk iletiĢim kurarak geribildirimler alabilmektir. 

 E-kitaplarla yazarlar kitaplarını daha az maliyetle daha fazla okuyucu 

kitlesine ulaĢtırma imkanına kavuĢabilmektedir. Ayrıca e-kitaplar, 

basılı kitaplara oranla daha uzun süre okuyucuların beğenisine 

sunulabilmektedir. 

 E-kitaplar, yazar ve okuyucu arasında etkileĢim sağlayarak yazarın 

kitabını okuyucularından gelen geribildirimler doğrultusunda 

geliĢtirebilmesini sağlar. Yani e-kitaplar sayesinde okuyucular, 

yazarla kurdukları iletiĢimle yazarı yönlendirerek kitabın yazımında 

etkin rol oynayabilmektedir. 

 Yazarlar, e-kitapla kendi kendilerinin yayıncısı olacağından yeni 

teknolojilerle tanıĢacak ve yeni fırsatlar elde edeceklerdir. 
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c) Eğitimcilere sağladığı avantajlar: 

 Özellikle e-kitap biçiminde yayınlanan ders kitaplarına ve ders 

notlarına herhangi bir donanımla internetten eriĢilebilmesi veya          

e-kitapların taĢınabilir e-kitap okuyucu cihazlara yüklenerek 

kullanılmasıyla öğrencilerin taĢımadan kaynaklanan fiziksel sorunları 

ortadan kalkmaktadır.  

 E-kitapların üretim, dağıtım ve arĢiv maliyeti basılı kitaplardan daha 

az olduğundan okullara mali açıdan yarar sağlamaktadır. 

 E-kitaplar sayesinde öğrenciler ve öğretmenler, genellikle her yıl 

yenilenen müfredattan dolayı değiĢen ders kitapları ve notlarına ciddi 

maddi kaynak yatırmak yerine, güncellenen bilgilere hem baskı 

yenileme sürecini beklemeden anında hem de daha uygun fiyatla 

eriĢebilirler. 

 Üniversitelerde ya da diğer öğretim kurumlarında her ders grubu için 

özel olarak hazırlanacak e-kitap dermeleri sayesinde öğrenciler kitap 

arama ve satın alma konusunda zamandan tasarruf sağlayacaklardır. 

Yayıncılar ya da okul tarafından web sitelerinde yayınlanarak 

elektronik satıĢı yapılacak olan bu rezerv dermelerle baskı sayısının az 

olması nedeniyle kitaba eriĢilememesi durumu ortadan kalkar. 

d) Kütüphanelere sağladığı avantajlar: 

 E-kitap okuyucu donanımlar sayesinde özellikle araĢtırma 

kütüphanelerinde herhangi bir konuyla ilgili tüm kitaplar tek bir 

cihaza yüklenerek okuyuculara sunulabilir. Bu hem okuyucular için 

hem de kütüphaneler için büyük kolaylık sağlayacaktır. 
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 E-kitap okuyucu donanımlara yüklenen kitaplar sayesinde 

kütüphaneler için büyük bir sorun oluĢturan depolama sorunu ortadan 

kalkacaktır. Özellikle giderek artan bellek kapasiteleriyle tek bir e-

kitap okuyucu donanıma yüzlerce kitap yüklenebilmektedir.  

 E-kitaplar taĢınabilir olduğundan tek bir DVD‟de tüm bir kütüphaneyi 

taĢıyabilir veya saklayabilirsiniz. 

 E-kitaplar; eskimez, yıpranmaz ve kaybolmaz. Özellikle el yazması 

eserler ya da tarihi öneme sahip kitapların doğal ortamdan 

kaynaklanan küflenme, parçalanma, çürüme, yanma ve yıpranma gibi 

hasarlar ile kitapların sayfalarının kopması, düĢmesi veya kaybolması 

gibi durumları tamamen ortadan kaldırarak kitapların uzun yıllar 

korunmasını sağlamaktadır.  

 Kütüphaneler için ek yük getiren kitapların onarılması veya 

ciltlenmesi gibi maliyetler e-kitaplarla birlikte ortadan kalkmaktadır. 

 E-kitaplar depolama sorunu olmadığından kitapların düzenlenmesi 

veya yerleĢtirilmesi için harcanan insan kaynaklarını da azaltır. 

 E-kitaplar, kitapların yanlıĢ yerleĢtirilmesiyle yaĢanan sorunları 

ortadan kaldırır. 

 Kütüphaneler e-kitapları satın alındıkları anda okuyucuların hizmetine 

sunabilirler. Okuyucular e-kitaplar sayesinde kütüphane iĢlemlerinden 

kaynaklanan zaman kaybını yaĢamadan en güncel içeriğe anında 

eriĢim sağlarlar.  

 Kütüphanelerde e-kitap kullanılmasıyla birlikte çok sayıda okuyucu 

aynı anda aynı esere zaman kaybetmeden ulaĢabilecektir.  
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 Kütüphaneler e-kitap sağlayıcılarla (netlibrary, ibooks, safari vb.) ile 

yapacakları lisans anlaĢmalarıyla, okuyucularına kendi kaynakları 

dıĢındaki dermelere de eriĢebilme olanağı sunarlar. Bu hem 

kütüphanenin derme geliĢtirmesini hem de kütüphane kullanıcılarının 

daha geniĢ ve zengin bir içerikten yararlanabilmesini sağlar. 

 Kütüphaneler e-kitap sağlayıcılarla lisans anlaĢması yaptıklarında 

kataloglama ve sınıflama için gerekli MARC ve OPAC kayıtlarına da 

sahip olurlar. Bu hem kütüphane kataloglarının düzenlenmesinde hem 

de e-kitapların sınıflandırılmasında kütüphanelere kolaylık sağlar. 

 E-kitaplar, engelli kütüphane kullanıcıları için büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Yürüme engelli kullanıcıların kütüphaneye gitmeden 

internet üzerinden kütüphane kaynaklarına eriĢebilmesini; görme 

engelli kullanıcıların sesli kitaplar yardımıyla içeriğe eriĢebilmesini; 

kitapları tutmada zorluk yaĢayan engelli kullanıcıların bilgisayarlar ya 

da e-kitap okuyucu cihazlar yardımıyla sadece tuĢlara dokunarak kitap 

okuyabilmelerini sağlar.  

 E-kitaplar, kütüphanelerde ödünç vermeden kaynaklanan sıkıntıları 

(kitabın kaybolması, yırtılması gibi) da ortadan kaldırır. 

 E-kitaplarda tam metin arama, çok kolay ve hızlı yapılabildiğinden 

okuyucuların kütüphanelerdeki danıĢma hizmetlerinden daha çabuk 

ve daha etkin yararlanmasına katkı sağlar.  

 Kütüphaneler arası iĢbirliği, e-kitaplar sayesinde daha çabuk ve daha 

pratik hale gelmiĢtir.  
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 E-kitap kullanımıyla birlikte kütüphane çalıĢanları da alacakları 

eğitimlerle hem yeni teknolojilerle tanıĢacak hem de çağın gerisinde 

kalmaktan kurtulacaklardır.  

e) Ekolojik açıdan sağladığı avantajlar: 

 E-kitap üretimi, doğal kaynaklar kullanılmadığından ve kesilen ağaç 

sayısı azalacağından çevreciler tarafından desteklenmektedir.  

 Dezavantajları: 

- E-kitaplarda uluslar arası bir standardın belirlenememiĢ olması, e-kitap 

biçimleri ve e-kitap okuyucu donanımlar arasında kimi zaman 

uyumsuzluklara sebep olmaktadır. GeliĢtirilen yazılımların çeĢitliliği ve 

her birinin kendine özgü standartları, e-kitapların her donanımda 

görüntülenememesine ve okunamamasına sebep olmaktadır. 

- E-kitap okuyucu donanımlar geliĢen teknolojileriyle gerçeğe yakın bir 

çözünürlükte görüntü sağlasalar dahi uzun süreli kullanımları baĢ ağrısı, 

göz yorgunluğu ve göz kuruluğuna neden olmaktadır. 

- Elektronik ortamdaki bilginin güvenilirliği tartıĢmaları sürdüğünden ders 

kitapları ve eğitim materyallerinin elektronik ortamda sunumuna iliĢkin 

eğitim sektöründe yeterli talep oluĢmamıĢtır.  

- E-kitap okumak, hem yazılım hem de donanım kullanımı gerektiğinden 

kullanıcıların belli bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.  

-  E-kitapların üretiminde ve dağıtımında telif hakları açısından yeterli 

yasal düzenlemeler yapılamadığı takdirde yazarlar, yayıncılar ve diğer 

telif hakkı sahipleri sorunlarla karĢı karĢıya kalmaktadır.  
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- E-kitapların satıĢı sanal ortamda gerçekleĢtiğinden yeterli güvenlik 

önlemleri alınmadığında ödeme sırasında sorunlarla karĢılaĢılabilir. 

- E-kitaplar basılı kitaplara göre daha kolay çoğaltılıp çok çabuk 

paylaĢılabildiğinden yasal olmayan yollarla çoğaltılıp güvenli olmayan 

sitelerden bilgisayara veya e-kitap okuyucu donanımlara yüklendiğinde 

cihaza zarar verecek virüsler, geri dönüĢümü mümkün olmayan hasarlara 

neden olabilir. 

- Telif haklarının korunamaması ve korsan yayıncılığın engellenememesi 

nedeniyle müzik ve sinema sektöründe yaĢanan sıkıntılar bu sektörde de 

yaĢanabilir.  

- E-kitaplar, kitaba dokunmanın verdiği keyfi sağlayamamaktadır.  

- Elektronik yayıncılığa geçiĢ süreci baĢlangıçta maliyetli bir aĢama 

olduğundan geleneksel yayıncılık yapan yayıncılar bu alana yatırım 

yapmaktan kaçınmaktadır. Elektronik yayıncılığa uzak bakan 

yayıncıların, e-kitap kullanımının basılı kitap kullanımını azaltacağı 

öngörüsü onların ticari kaygılarını artırmaktadır.  

- E-kitap, yazarın yayıncıya bağımlılığını ortadan kaldırdığından yayıncılar 

e-kitaba soğuk bakmaktadır. 

- E-kitap yayınlamak çok basit olduğundan kimi yayıncılara göre kaliteli ve 

nitelikli yayın sorunu ortaya çıkacaktır. 

- E-kitaplar, e-kitap okuyucu donanımın maliyeti, internet bağlantısı, eriĢim 

ücreti veya e-kitap kullanım ücretleri gibi ek maliyetlerle birlikte basılı 

kitaplardan daha pahalıya mal olmaktadır.(Ghosh; 2004) 
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- E-kitapların basılı kitaplar gibi çalınma, bozulma, kaybolma gibi sorunları 

olmadığı söylense de, e-kitapların bir e-kitap okuyucu donanımla 

kullandığı düĢünüldüğünde aynı problemlerle yine karĢılaĢılabilir. 

- E-kitap okuyucu donanımların arızalanmaları basılı kitaplara oranda daha 

yüksektir. Herhangi bir darbeye maruz kalması veya sıvıyla teması 

halinde e-kitap okuyucular bozulabilir. 

- Kütüphaneler açısından e-kitap kullanımına geçmek karmaĢık, zaman 

alan ve pahalı bir süreç olup teknik ve yönetimsel değiĢiklikler 

gerektirmektedir. Ayrıca yeni değiĢim ve sağlama modelleri de 

geliĢtirilmesi gerekir. 

- Kütüphanelerde e-kitap kullanımı tüm kütüphane çalıĢanları için eğitim 

programları ve yeni kaynak yönetimi modelleri ihtiyacı doğuracağından 

yeni maliyetlere sebep olur. (Rao; 2005) 

- Halk kütüphanelerinin yazarlarla yaptıkları ödünç verme anlaĢmaları 

basılı kitapları kapsamaktadır. Bu sebeple e-kitap sağlayıcılarla yenilikçi 

lisans ve dağıtım anlaĢmalarının yapılması ihtiyacı doğmaktadır. 

- E-kitap sağlayıcılar lisanslama ve sahiplik avantajıyla çok sayıda 

kütüphaneyi kendine bağımlı duruma getirecektir. BelirlemiĢ oldukları 

sağlama modeline göre kütüphaneler için ciddi bir maliyet getirirken 

pazara da hakim olacaklardır. 

- Çok sayıda insan elektronik kitabı geleneksel kitabın yerini alacak bir 

tehdit olarak görmektedir. Kütüphane çalıĢanlarının bir kısmı ve bazı 

kullanıcılar da bu görüĢü savunarak değiĢime direnç göstermekte ve bu da 

e-kitapların tanıtılmasını engellemektedir. (Rao; 2005)    
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IV. BÖLÜM 

TEKNĠK VE YASAL DÜZENLEMELER 

Ġnternet ve internet kullanımının yaygınlaĢmasının yanı sıra elektronik 

yayıncılığın geliĢmesiyle birlikte, önceleri sadece internet üzerinden eriĢilebilen ve 

herhangi bir bilgisayar aracılığıyla görüntülenerek okunabilen e-metinlerin yerini 

giderek e-kitaplar almıĢtır. Özel yazılımlar ve donanımlarla okunan, yazılım 

özellikleri sayesinde geleneksel okumaya benzer bir okuma keyfi sağlayan, metin 

özelliklerinin yanı sıra görsel ve iĢitsel özellikler de sunan e-kitaplar ise yeni bir 

endüstri alanı yaratmıĢtır.  Bu yeni endüstrinin tarafları donanım ve yazılım 

üreticileri, yazarlar, yayıncılar, dağıtıcılar, satıcılar, kütüphaneler ve kullanıcılardır.  

E-kitap endüstrisinde hızla artan yazılımlar ve donanımlara bağlı olarak 

geliĢtirilen e-kitap biçimlerinin çeĢitliliği, standartların belirlenememiĢ olması, farklı 

pazarlama ve dağıtım biçimleri, taraflar arasındaki iliĢkileri düzenleyici standartlar 

ve yasaların tam belirlenmemiĢ olması, e-kitapların tanımlanmasında ortak bir görüĢ 

geliĢtirilememesi gibi sebeplerle eser sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin fikri 

haklarını korumak güçleĢmiĢtir. E-kitap yazarının, yayıncısının, kullanıcısının,        

e-kitaplara koleksiyonunda yer veren kütüphanelerin haklarının korunması için tüm 

dünyada gerek yasal gerekse teknik çok sayıda düzenlemeler yapılmaktadır. 

Geleneksel yayıncılıkta hak sahiplerini korumaya yönelik yasal birtakım 

düzenlemeler yapılmıĢ olmasına rağmen, yaptırımların caydırıcılığı bulunmadığından 

olsa gerek, tüm dünyada bilgi hırsızlığı olarak da nitelenen korsan yayıncılık halen 

devam etmekte ve korsan yayınla mücadelede teknik ve hukuksal önlemler için 

çalıĢmalar sürdürülmektedir.  
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Geleneksel yayıncılıkta olduğu gibi elektronik yayıncılıkta da yazarlar, 

yayıncılar, kitap satıcıları, dağıtıcılar, kütüphaneler ve okuyucular arasındaki 

iliĢkilerin düzenlenmesi; hak sahiplerinin hem maddi hem de manevi haklarının 

korunması için alınacak tedbirlerin ve uygulanacak yaptırımların yasalarda açıkça 

belirtilmesi gerekmektedir. Elektronik yayınların çoğaltılması ve paylaĢılmasının 

geleneksel yayınlara göre daha hızlı ve kolay olması, söz konusu düzenlemelerin 

ivedilikle hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla tüm dünyada yasal ve 

teknik düzenlemelerle mevcut “Telif Hakkı Yasaları” güncellenmekte veya yeni 

yasalar oluĢturulmakta, dijital ortamdaki yayınların fikri mülkiyet haklarının 

korunmasını sağlamak için yeni sistemler geliĢtirilmekte, kopyalamanın ve izinsiz 

paylaĢımın önlenmesi için standartlar oluĢturulmaktadır. Ancak internettin hiçbir 

hukuki kiĢiliğe ya da kuruma ait olmayan bir yapıda bulunması ve bu biçimde 

geliĢmesi yapılacak düzenlemeleri zorlaĢtırmaktadır. (Köseoğlu; 2001:5)  

Elektronik yayınlar arasında yer alan ve kullanımı tüm dünyada giderek 

yaygınlaĢan e-kitapla birlikte yayıncılık sektöründe hızlı değiĢmeler yaĢanmıĢtır.    

E-kitap; içeriği, yazılımı, donanımı ile üretimi, dağıtımı, kullanımı ve satıĢında 

tarafların (yazar, yayıncı, dağıtıcı, satıcı, kullanıcı) haklarının korunması bakımından 

geleneksel kitaba göre hem teknik hem de hukuki açıdan farklılıklar taĢımaktadır. 

Teknik anlamda; 

- e-kitap içeriğinin kayıtlı olduğu ortamın fiziksel bir nesne olmaması,  

- e-kitap dağıtım kanallarının farklılığı,  

- e-kitapların bir yazılımla okunabilmesi,  

- e-kitap okuyucuların ve e-kitap okuyucu yazılımların çeĢitliliği nedeniyle 

geliĢtirilen farklı e-kitap biçimleri,  
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- e-kitap biçimlerinin çeĢitliği nedeniyle oluĢturulan standartların farklılığı,  

- e-kitapların özgünlüğünün korunması için geliĢtirilen bazı kullanıcı 

sınırlandırma (kopyalama, yazdırma vb.) sistemleri, 

- e-kitapların tanımlanması için oluĢturulan standartlar,  

geleneksel kitaptan farklı olarak bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılar. 

Hukuki anlamda ise  e-kitapların derlenmesi sorumluluğunun yasal olarak ne Ģekilde 

düzenleneceğinin belirlenmesi ve e-kitap endüstrisinde tarafların haklarının 

korunması gerekir. Kısacası e-kitap, geleneksel kitaba göre teknik ve hukuki açıdan 

daha geniĢ ve kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyar.  

Konuyla ilgili teknik ve yasal düzenlemelerden bahsedeceğimiz bu bölümde;  

 e-kitap tanımlanması için oluĢturulan standartları (ISBN, DOI),  

 e-kitabın bibliyografik bilgilerini kaydetmek ve kataloglama için 

geliĢtirilen standartları (Metadata), 

 e-kitabın özgünlüğünün ve telif hakkının korunması için geliĢtirilen 

sistemleri (DRMS-Digital Right Management Systems), 

 kültürel mirasın da bir parçası olan e-kitapla ilgili derleme yasaları,  

 eser sahiplerinin fikri haklarının ve diğer hak sahiplerinin haklarının 

korunması için hazırlanan telif hakkı yasalarını ele alacağım.  

Bu konuları incelerken mevcut standart çalıĢmalarından, DRM uygulamalarından,    

e-kitapların derlenmesi ile ilgili düzenlemelerden, kitap endüstrisinin geliĢmiĢ olduğu 

ülkelerdeki telif hakkı yasalarında e-kitaplarla ilgili yapılan düzenlemelerden 

bahsedeceğim. 
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4.1 TEKNĠK DÜZENLEMELER 

 4.1.1 Standartlar  

E-kitaplar konusunda standart oluĢturma çalıĢmaları, e-kitapların 

tanımlanması için gerekli ISBN ve DOI gibi tanımlayıcı kodların oluĢturulması, 

bibliyografik bilgilerin kaydedilmesi ve kataloglama için metadata verilerinin 

geliĢtirilmesini kapsamaktadır. 

E-kitaplarda bibliyografik tanımlama (metadata) ve eriĢim teknolojisi 

(elektronik yayın adresleri ve eriĢim bilgileri) standartlarının acilen düzenlenmesi 

gerekir. “Elektronik Yayıncılıkta Son GeliĢmeler” adlı makalede (Tonta; 2000: 5-6) 

eriĢim teknolojisi standartlarında MARC (Makinece Okunabilir Kataloglama) 

kurallarına göre yayınların elektronik adreslerini ve erişim bilgilerini kaydederken 

856 alanının (elektronik yer ve erişim) kullanıldığı ancak bunun e-yayınlarda erişim, 

bibliyografik tanımlama ve dizinleme için standart bir sistem oluşturulmadığından 

soruna tam olarak çözüm getirmediği belirtilmektedir. Yazara göre, daha önce 

MARC kaydında verilen ve “doğru”  adresi işaret eden bağlantılar; dosya adının 

değişmesi, bir süre sonra dosyanın başka dizine aktarılması, dosyanın bulunduğu 

bilgisayar ya da internet sunucusunın değişmesi ya da dosyanın tamamen ortadan 

kaybolması sebebiyle “kırık bağlantılar”  (broken links) haline gelmektedir. İnternet 

ortamındaki bir bağlantının ortalama ömrü 44 gündür. Yani belirli bir adresten bugün 

URL (Universal Resource Locator) adresi yazılarak erişilebilen bir e-kitaba 44 gün 

sonra erişilemeyebilir. Bu nedenle sadece yer belirten, ancak gönderme yaptığı dijital 

belge hakkında herhangi bir bilgi içermeyen URL yerine, daha kalıcı olan OCLC’nin 

geliştirdiği PURL (Permanent URL) veya Internet Mühendislik Çalışma Grubu 

(IETF) tarafından geliştirilen URN (Uniform Resource Name) kullanılabilir. 



 

180 

Bu durum özellikle web sayfası biçiminde düzenlenen e-kitaplar için bibliyografik 

tanımlamanın verimliliğini etkilemektedir. Ancak, erişim bilgileri ve erişim adresinin 

tanımlanması, e-kitapla ilgili fikri hakları yönetmek ve düzenlemek için yeterli 

değildir.  

 Geleneksel yayıncılıkta yayınları tanımlamak için ISO (International 

Standarts Organization) tarafından geliştirilmiş bir numaralandırma sistemi 

kullanılır. Bu sistemde kitaplar için ISBN (International Standart Book Number) 

verilmektedir. ISBN sisteminin amacı, her yayınlanan materyale tanımlayıcı bir 

numara vererek, yayınları uluslararası bir yöntemle düzenleyip standardize etmek ve 

ulusal anlamda da yayıncıların yayınladığı materyallerin kimliğini tanımlamaktır. 

 ISBN sistemi elektronik yayınlar için de kullanılmaktadır. Fiziksel bir 

nesnede kayıtlı e-kitaplar için basılı basılı kitaplarda olduğu gibi ISBN verilmektedir 

E-kitabın dağıtımı, erişimi ve özellikle e-ticarette kullanımında hakların yönetimi, e-

kitapların arşivlenmesi, ihtiyaç duyulduğunda kolay erişilebilmesi için ISBN 

verilmesi hem fikri hakların düzenlenmesini hem de kültürel mirasın korunmasını 

sağlayacaktır. İnternette fikri mülkiyet hakkının korunması için özellikle içerik 

sahipleri net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Bunun için yayın, baskı ve yayıncı 

bilgileri mutlaka tanımlanmalıdır. E-kitap, benzer isimle aynı içerik veya benzer 

içerikte ya da içeriksel farklılıklarla (genişletilmiş, sadeleştirilmiş baskı gibi) birkaç 

kez basılmış olabilir. Ayrıca mevcut ISBN sistemi, bir e-kitabın her biçimine 

benzersiz bir ISBN atanması için yeniden tanımlanarak 10 haneli ISBN numarası 13 

haneye çıkarılmıştır. Mevcut ISBN’ lerin önüne EAN Kodu (European Article 

Number) öneki olan 978 konulmaktadır. 2007 Ocak’ tan itibaren ise önek 979 

olacaktır. Değişiklik ISO 2108’ in dördüncü baskısında (2005) duyurulmuştur. 
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Yenilenen 13 haneli ISBN standardının 01 Ocak 2007’den itibaren, dünya çapında 

yayıncılar, kitap satıcıları ve kütüphanelerin kendi yerel sistemlerine ve 

uygulamalarına uyarlanabileceği belirtilmiştir.  (Zivkovic; 2007)  

 Uluslararası geçerliliği olan tanımlama standartları geliĢtirmede lider olan ve 

tedarik zinciri yönetimini iyileĢtirici çözümler üretip elektronik ticareti geliştirmeyi 

amaçlayan Uluslararası GS1(Global Standards) Organizasyonu’nun geliştirdiği EPC 

(Electronic Product Code) ile ISBN’ in bütünleştirilmesi üzerine Frankfurt Kitap 

Fuarı’nda toplantılar gerçekleştirilmiştir. (Zivkovic; 2007) 

 ISBN dışında e-kitapları tanımlamak için kullanılan diğer bir tanımlayıcı 

standart ise DOI (Digital Object Identifier) olarak bilinen Dijital Nesne Tanımlama 

Sistemidir. DOI, Uluslar arası DOI Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarla e-kitabı 

tanımlamak için oluşutrulan ve ISBN’ i de içeren bir tanımlayıcıdır. DOI sistemi, 

dijital nesneleri isimlendirmek, bu isimleri depolamak, internet aracılığıyla söz 

konusu nesneleri belirlemek ve bunlara erişmek için kâr amacı gütmeyen bir ABD 

şirketi olan Ulusal Araştırma Girişimleri Şirketi (CNRI-Corporation for National 

Research Initiatives) tarafından geliştirilen “Handle System” adı verilen dağıtık ve 

ölçeklendirilebilir bir bilgisayar sisteminden yararlanmaktadır.  (Tonta; 2000:6)   

DOI numarası; başlangıcında yer alan ve Uluslararası DOI Vakfı’nı temsil eden “10”  

rakamından sonra, e-kitabın kayıtlı olduğu yayıncıyı/kuruluşu tanımlayan bir önek ve 

kuruluş tarafından sağlanan bir sonek olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sonek 

o yayının ISBN numarası olabilir. DOI sistemine kayıtlı bir e-kitap internette 

arandığında sistem kullanıcıyı, DOI rehberinde DOI numarasıyla kayıtlı web 

adresine yönlendirir ve kullanıcının ödeyeceği ücreti bildirir. Kullanıcı erişim 

sağladığında ise sistem sayesinde hangi yayınevinin hangi yayınına eriştiği belirlenir. 
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Telif hakkının kime/kimlere ödeneceği DOI aracılığıyla tespit edilir. Content 

Directions isimli şirket Uluslararası DOI Vakfı (IDF: International DOI Foundation) 

tarafından tanınan ilk ticari DOI kayıt ajansıdır. (Köseoğlu; 2001:4) Ayrıca DOI 

kayıt ajansları (DOI-RAS), ISBN ajanslarıyla (Almanya’da mEDRA’nın bir alt 

ajansı, İtalya’da MEDRA, İngiltere’de Nielsen BookData, Amerika’da Bowker ve 

Uluslararası ISBN Ajansı) birlikte çalışmaktadır. (Zivkovic; 2007)  

 Amerikan Yayıncılar Birliği tarafından 2001 yılında yayınlanan “E-kitaplar 

için Standart Numaralandırma (Numbering Standard for Ebook)”  isimli kitapta bir   

e-kitabın  bazı biçimleri için (LIT ve PDF) tek bir DOI numarasının kullanılabileceği 

belirtilmiştir. (Henke; 2001) 

 E-kitapların bibliyografik bilgilerinin kaydedilmesi ve kataloglanması için 

metadata standartlarının oluĢturulması gerekir. GeliĢtirilen metadata standartlarından 

ve yapılan çalıĢmalarından önce metadatayı tanımlarsak; metadata birçok kaynakta 

“veri hakkında veri” veya “bilgi hakkında bilgi” biçiminde ifade edilmektedir. 

Springer‟ın yayınladığı “E-kitaplar ve E-yayıncılık” isimli kitapta (Henke; 2001), 

metadatanın dairesel bir tanım olduğu, e-kitabı tanımladığı, yazar adı, yayınlanma 

tarihi, tanımlayıcı (ISBN/DOI) numarası, anahtar sözcükler, kullanım hakları, 

pazarlama bilgisi gibi bilgiler bulunan bir kitap dizinine benzediği belirtilmektedir.  

 Metadata, e-kitabın içerik bilgilerinin yanı sıra özellikle e-ticaret için gerekli 

kataloglama ve pazarlama bilgilerini de içerdiğinden yazarlar, yayıncılar, ajanslar, 

dağıtıcılar ve satıcılar için avantajlıdır. Yazarlar ve yayıncılar için yayıncı ve/veya 

satıcı bilgilerine eriĢimde sağladığı kolaylıkla e-kitabın web ortamında daha çabuk 

bulunmasını sağlayarak çevrimiçi satıĢları olumlu yönde etkiler. 
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Hem geleneksel yayıncılıkta hem de elektronik yayıncılıkta, konu ve kaynak 

tipi ayrım gözetmemesinden dolayı en fazla tanıtılan ve kullanılan, (Küçük ve Al; 

2001) 1996 yılında Dublin Core Metadata GiriĢimi tarafından geliĢtirilen ve W3 

Konsorsiyumu‟nca da desteklenen “Dublin Core Metadata” standartıdır. Dublin Core 

Metadata GiriĢimi, elektronik yayınları tanımlamak için basılı yayınlarda da 

kullanılan bibliyografik tanımlama öğeleriyle benzerlik taĢıyan 15 öğe geliĢtirmiĢtir. 

Bunlar; (Tonta; 2000:8) 

- Başlık, 

- Yazar/yaratıcı adı, 

- Konu veya anahtar sözcükler, 

- Kaynağın içeriğini tanımlayan açıklama, 

- Yayıncı, 

- Yazar/yaratıcı dışında yayının içeriğine 

katkıda bulunanlar (resimleyen, çeviren vb.) 

- Yayınlanma tarihi, 

- Kaynak türü, 

- Biçimi, 

- Kaynağın adresi / numarası (URL, URN vb.)  

- Kaynak (e- kopyanın dayandığı bilgi kaynağı) 

- Dil, 

- Kaynağın diğer kaynaklarla ilişkisi (örneğin 

kitabın bir bölümü veya belgedeki resim gibi) 

- Kapsam, 

- Hak yönetimi (telif hakkıyla ilgili bağlantılar) 

Metadata, yayını hazırlayan yazar tarafından oluĢturulabileceği gibi daha 

sonra kütüphaneciler ya da e-kitap sağlayıcılar tarafından da oluĢturulabilir. 

Elektronik kitap yazarları için metadata oluĢturmak, e-belge hazırlamak için 

kullanılan Microsoft Word ve Adobe Acrobat programlarıyla çok pratiktir. Örneğin; 

Microsoft Word ile bir dosya hazırlandığında dosya özelilklerine dayalı olarak 

programın oluĢturduğu özet bilgiler (yazar adı, baĢlık, oluĢturulma tarihi) dosyanın 

metadatasıdır. Ancak bu metadata bilgisi internet ortamında arama yapıldığında 

yayına eriĢim sağlamak için yeterli değildir. Yazarların dosya özelliklerinde yer alan 

diğer metadata öğelerini de eklemeleri gerekir. Fakat çoğu yazar metadatanın 

sağladığı avantajların farkında olmadığından bu alanları boĢ bırakmaktadır.  
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E-yayıncılıkta metadata oluĢturulması konusunda çalıĢmalarını sürdüren ve  

e-kitap endüstrisinde kabul görmüĢ farklı metadata standartları geliĢtiren uluslar arası 

kuruluĢlar vardır. Bunlar;  

- EDItEUR (e-kitap ve e-ticaret için uluslararası standartlar geliĢtiren bir kuruluĢ), 

- Amerikan Yayıncılar Birliği (AAP – the Association of American Publishers), 

- Açık Elektronik Kitap Forumu (OEBF – The Open Electronic Book Forum) 

- Kitap Endüstrisi ÇalıĢma Grubu (BISG–the Book Industry Study Group [USA]),  

- Kitap Endüstrisi ĠletiĢimi (BIC – the Book Industry Communication [UK]),dir. 

Bu kuruluĢların bağımsız çalıĢmalarıyla veya birlikte yaptıkları ortak çalıĢmalarla       

e-kitaplar için geliĢtirdikleri baĢlıca metadata standartları Ģunlardır: (Henke; 2001)  

 EDItEUR (http://www.editeur.org), e-ticaret için kitap ürün bilgisini 

tanımlayan ve e-kitaplarda metadata öğelerinin neler olacağı hakkındaki 

birçok çalıĢmaya temel oluĢturan ONIX uluslararası standardı ile                

e-yayıncılıkta kullanılan tanımlanmıĢ metadata terimlerinin listesinden 

oluĢan bir veri sözlüğü sağlayan EPICS (Editeur Product Information 

Communication Standarts - Editeur Ürün Bilgi ĠletiĢim Standartları) 

uluslararası standartlarını geliĢtiren ve yayınlayan kuruluĢtur.  

ONIX Standartları, ister fiziksel ister dijital olsun, oluĢturma dahil, 

dağıtma, lisanslama ve diğer yayın biçimlerinde fikri mülkiyeti olan taraflar 

arasında bilgisayardan bilgisayara iletiĢimi desteklemek amacıyla kitaplar, 

süreli yayınlar ve lisanslama Ģartları için tasarlanmıĢtır. Dijital ürünleri 

tanımlamak için rehber notlar da içeren ONIX Kitap Standardı, ONIX 

standartları arasında ilk ve en yaygın kabul edilen standarttır. Standardın 

son sürümü olan ONIX 3.0, 2009 yılı Nisan ayında geliĢtirilmiĢtir.         

http://www.editeur.org/
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Diğer sürümleriyle uyumlu olan ve özellikle elde taĢınabilen dijital ürünler 

için bir araç sağlayan ONIX 3.0‟ün 2010 yılında genel olarak kullanılacağı 

beklenmektedir. Kitaplar için ONIX‟in güncel sürümü ONIX 2.1‟dir. 2000 

yılında geliĢtirilen ilk sürüm artık desteklenmemektedir.
 48

 

 AAP (http://www.publishers.org), 2000 yılında Anderson Consulting,  

yayıncılarla birlikte yürüttüğü araĢtırma sonrasında yayınladığı  “E-kitaplar 

için Metadata Standartları: Yayıncıların Ġhtiyaçları (Metadata Standards for 

Ebooks: Publisher‟s Requirements)” adlı bildiride metadata için bir standart 

önermiĢtir. AAP‟nin önerdiği bu standartta üç tür metadata tanımlamıĢtır:
49

 

1- Keşif (discovery) Metadata: E-kitapları bulmak için gerekli olan 

bilgi (baĢlık, yazar adı ve özet gibi) düĢünülerek tasarlanmıĢtır. 

Bu metadata satıcılar tarafından kullanılan kataloglarda 

(veritabanlarında) yer alır. Kullanıcı çevrimiçi bir satıcıdan kitap 

almak istediğinde aradığı kitabı bulmak için bu metadatanın yer 

aldığı kataloglardan yararlanır. Genel kullanıma açıktır. 

2- Çekirdek (core) Metadata:  Kataloglama ve dosya yönetimi gibi 

teknik iĢlemleri sağlayacak verilerden oluĢur. KeĢif metadatanın 

bir altkümesidir, herkes tarafından kullanılabilir ve e-kitaba 

dahildir.  

3- Özel (private) Metadata: E-yayıncılığı kolaylaĢtırmak ve kitap 

satıĢ iĢlemlerini desteklemek için sadece yayıncılar, dağıtıcılar 

ve satıcılar tarafından kulanılan metadatadır.  

 

                                                           
48

 
24/10/2009 tarihinde http://www.editeur.org/8/ONIX/ ve http://www.editeur.org/11/Books/ adreslerinden eriĢilmiĢtir.
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Harold Henke, (2001) “Electronic Books and epublishing: A Practical Guide for Authors”, Springer; pp.72

 

http://www.publishers.org/
http://www.editeur.org/8/ONIX/
http://www.editeur.org/11/Books/
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AAP, e-kitapla birlikte gelmesi ve son kullanıcıya e-paket (ePackage) 

içinde teslim edilmesi özelliklerinden dolayı “çekirdek (core) metadata”‟yı 

önermektedir. (Henke; 2001) AAP‟nin önerdiği metadata standartları, 

özellikle karma ve parça temelli ürünler, bireysel ihtiyaçlara göre 

uyarlanmıĢ, uygun maliyetli ders notları vb. gibi değerli çalıĢmalar ile               

e-kitaplar için eriĢim noktaları ve zenginleĢtirilmiĢ katalog kartları 

yaratmak amacıyla kütüphanelerce değiĢtirilebilir veya değiĢtirilemez 

alternatif bir metadata dizisidir. (Gold; 2001)  

AAP; tüm e-kitaplar için bir metadata standardında bulunması gereken en 

kullanıĢlı metadata öğeleri olarak “hedef kitle, oluĢturanlar ve görevleri 

(yazar, yönetmen, resimleyen vb.), satıĢ fiyatı (ülkesel para birimleri ve 

fiyat farklılıklarına göre), edisyon bilgisi, dosya boyutu, resim sayısı, 

görsel, iĢitsel öğeler ve URL, FTP gibi linkler, marka veya yayıncı ismi, 

metnin dili (çeviriyse orijinal dili), satıĢa çıkıĢ tarihi, sayfa sayısı, varsa 

aldığı ödüller, ISBN/DOI gibi ürün numarası, yayıncı, yayınlanma tarihi, 

özet, bibliyografik not vb. metinler, varsa kitabın elektronik biçim dıĢındaki 

baskıları, bir kitap serisi ise seri bilgisi, kitap bir koleksiyon içinde yer 

alıyorsa koleksiyon bilgisi, anahtar kelimeler, bölgesel haklar, baĢlıklar, 

altbaĢlıklar, web adresi” bilgilerini önermektedir. 

 OEBF (http://www.idpf.org), Açık Elektronik Kitap Forumu‟nun (Ģimdiki 

adıyla IDPF - International Digital Publishing Forum-Uluslararası Dijital 

Yayıncılık Forumu) geliĢtirdiği OEBF Yayın Yapısı 1.1; e-kitaplardaki 

metadata ihtiyaçlarını tanımlayan öğelerden oluĢan bir e-pakettir.                                                                                    

http://www.idpf.org/
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Bu pakette “yayının kimliği, manifesto, metadata, kapak, e-kitaptan bir 

bölüm ve rehber” öğeleri yer almaktadır. OEBF‟ye göre bir e-kitap iki tür 

metadata içermelidir:  

1- Dublin Core tarafından tanımlanan standartlardan çıkarılmıĢ 

metadata. 

2- Her e-kitap için benzersiz olarak oluĢturulan ve yazar, yayıncı, 

dağıtıcı ve satıcı ihtiyaçları temelinde uyarlanabilen metadata. 

OEBF metadata standardı, Dublin Core standartları temelinde 

geliĢtirildiğinden tüm dünyada uygulanabilir. Bu elektronik yayıncılık 

altyasının sağlam temeller üzerinde kurulması açısından önemlidir. ġöyle ki 

tüm yazarlar ve yayıncılar e-kitaplarda tanım ve konu metadata öğelerini 

kullanırsa, her e-kitaptan bilgi derlenebilir ve kullanıcılara incelemeleri için 

sunulabilir. Böylece dağıtıcılar ve satıcılar e-kitapları müĢterilerine 

sunarken özetlerden oluĢan uygulamalar geliĢtirebilir, e-kitaplar için konu 

ve tanım bilgileri içeren kataloglar hazırlayabilirler. Kullanıcılar ise 

kataloglama sayesinde daha fazla bilgiye eriĢim sağlayabilir ve elektronik 

ortamdaki kaynaklar daha kolay düzenlenebilir. Bir metadata da mutlaka 

bulunması gereken “baĢlık (kitabın adı) ve kimlik (ISBN/DOI vb.)” dıĢında 

OEBF‟nin e-kitapta bulunmasını önerdiği ana metadata öğeleri ise “katkıda 

bulunanlar, kapak, yazan/hazırlayan, telif hakkı tarihi ve basım tarihi, tanım 

(kitabın dıĢ kapağında yer alan bilgi veya eleĢtiriler), dil, yayıncı, haklar 

(telif bilgisi veya Dijital Hak Yönetimi Sistemi hakkında bilgiler), kaynak 

(eğer kitabın bölümleri önceki kitaptan çıkarılmıĢsa), konu (anahtar 

kelimeler veya özel bir ifade), tür (Ģiir, roman, hikaye gibi)” bilgileridir. 
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 BISG (http://www.bisg.org), Amerikan kitap endüstrisinde yer alan 

yayıncılar, satıcılar, dağıtıcılar, sağlayıcılar, kütüphaneciler ve diğer hem 

basılı hem de elektronik yayıncılığa katılanlar ile kitap ticareti yapan önder 

derneklerin bir araya gelerek kurdukları bir gruptur. Bu grubun amacı hem 

fiziksel hem de dijital ürünler için daha bilgili, daha güçlenmiĢ ve daha 

verimli bir kitap endüstrisi dağıtım zinciri oluĢturmak ve bunun için dağıtım 

zinciri standartları geliĢtirmek, araĢtırmalar yapmak ve uygulamaktır. 

Standartlar ve metadatalar konusunda araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarını 

yürüten AAP, EDItEUR, BIC gibi kuruluĢlarla ve ISBN, DOI ve diğer 

standart ajanslarıyla ortaklaĢa faaliyetler yürütmektedir. BISG‟nin Dijital 

Standartlar Komitesi (Digital Standarts Commitee) son olarak AAP ile 

birlikte geliĢtirdikleri kısa adı BookDROP olan “DijitalleĢtirilmiĢ Kitap 

Okuma Çevrimiçi Protokolü‟nü (Book Digitized Reading Online Protocol)” 

2008 yılı Kasım ayında yayınlamıĢtır. Bu protokol yayıncıların dijital arĢivi 

ve grup ortaklarının web siteleri arasındaki ONIX standardının 

avantajlarından mümkün olduğunca yararlanacak ve uyumlu çalıĢacak 

biçimde tasarlanmıĢ üç bölümden oluĢan bir dizi HTTP iĢlemlerini (arama 

[search], sayma [enumerate] ve bulup getirme [retrieve]) tanımlamaktadır.  

 BIC (http://www.bic.org.uk), Kitap Endüstrisi ĠletiĢim Grubu (Book 

Industry Communication) Ġngiltere‟deki Yayıncılar Derneği, Kitapçılar 

Derneği, Kütüphane ve Bilgi Profesyonelleri Enstitüsü Kurucusu ve Ġngiliz 

Ulusal Kütüphanesi sponsorluğunda kurulan bağımsız bir örgüttür. Bu 

örgütün amacı, e-ticaret ve standart süreçleri ile yöntemleri aracılığıyla kitap 

dünyasının tüm sektörlerini verimli bir tedarik zinciri için teĢvik etmektir.                   

http://www.bisg.org/
http://www.bic.org.uk/


 

189 

EDItEUR‟ün geliĢtirdiği ONIX standartları BIC ve BISG‟in de katıldığı 

ortak çalıĢmaların sonucudur. BIC‟in Metadata Grubu, yılda iki defa bu 

alandaki geliĢmeleri duyurmak ve takip etmek için toplantılar 

düzenlemektedir. BIC Metadata Grubu 2009 yılı Haziran ayında yaptığı son 

toplantısında ONIX 3.0‟ın geliĢtirildiğini ve ISBN Ajansı‟nın ilk 979 önekli 

ISBN‟leri Fransız ajansı AFNIL‟e atadığını duyurmuĢtur. 

4.1.2 Dijital Haklar Yönetim Sistemleri 

Elektronik yayıncılığın geliĢmesiyle birlikte mevcut yayınların elektronik 

biçime dönüĢtürülmesi ve/veya yeni yayınların elektronik ortamda sunulması olumlu 

katkılarının yanı sıra beraberinde bazı sorunlar da getirmiĢtir. Elektronik ortamda yer 

alan yayınlar geleneksel ortamdaki yayınlara oranla daha çabuk kopyalanabilmekte 

ve paylaĢılmaktadır. Bu kopyalama ve paylaĢımın eser sahiplerinin fikri mülkiyet 

haklarını ihlal edecek biçimde olmaması için hem hukuki hem de teknik çalıĢmalar 

tüm dünyada devam etmektedir.  

Ġnternet ortamında yer alan bir e-kitabın veya satın alınan bir e-kitabın 

kullanıcılar tarafından çoğaltılarak paylaĢılmasını önleyerek yazar, yayıncı, sağlayıcı 

ve diğer e-kitap endüstrisi taraflarının haklarını korumak için hem e-kitap okuyucu 

üreticileri hem de e-kitap yazılımı üreticileri çeĢitli sistemler geliĢtirmiĢlerdir.  

Dijital Haklar Yönetimi Sistemleri (Dijital Rights Management Systems), 

fikri mülkiyet üzerinde kontrol uygulanması için yazılım ve donanım veya her ikisi 

üzerinden kullanıcıyı eriĢim ve kullanımda sınırlandıran (zaman, ücret, içeriğe 

eriĢim, yazdırma, kopyalama vb.) bazı kurallar getirerek eser sahiplerinin telif 

haklarını korumayı amaçlayan sistemlerdir.  
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Ġstanbul Bilgi Üniversitesi BiliĢim Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

tarafından 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı için hazırlanan “Sayısal Hak 

Yönetimi” isimli rapora göre;
50

  

“Dijital Hak Yönetimi, konuyla ilgili pek çok farklı tekniğin bulunması ve uygulamalar arasında 

gerekli standardizasyonun sağlanamaması sebebiyle kesin bir şekilde tanımlanamamaktadır. Dijital 

hak yönetiminin fonksiyonları ve uygulama teknikleri genel olarak göz önünde bulundurulacak 

olursa; DRM elektronik yöntemler kullanılmak suretiyle dijital veriler üzerinde bulunan fikri hakların 

kullanılan tekniğe göre korunması, izlenmesi, kısıtlanması olarak tanımlanabilir. Tanımlamada 

farklılıkların esas sebebi, kullanılan her tekniğin hak yönetimi anlamında farklı bir fonksiyonun 

oluşmasına ve/veya farklı bir medya üzerinde kullanılabilmesine imkan sağlamasıdır. Standart DRM 

gereksinimlerinin henüz belirlenmemiş olması sebebiyle zorunlu fonksiyonlardan birini veya birkaçını 

yerine getiren teknikler “dijital hak yönetimi” teknikleri olarak tanımlanmaktadır.” 

Yine aynı rapora göre DRM sistemleri iki temel bölümden oluĢur:  

- Fikri mülkiyetin tanımlanması (identification): Yayına ait bilgilerin, 

kayıtlı bulunduğu ortama önceden belirlenen standart yöntemlerle 

yerleĢtirilmesidir. Bu tanımlama bilgileri yazılım ve donanımlarca uyumlu 

olmalı ve görüntülenebilmelidir.  

- Kullanım kısıtlamalarının uygulanması (restriction): Hak sahiplerince 

(yazar, yayıncı gibi) engellenen veya sınırlanan hakların, kullanıcılar 

tarafından kullanılmasını veya eriĢilmesini önlemek için hazırlanmıĢtır. 

Kullanıcıların yayın üzerindeki kontrolleri hak sahiplerinin verdiği izinler 

doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Örneğin, kullanıcının e-kitabın sayfayla 

sınırlandırılmıĢ belirli bir bölümüne eriĢebilmesi, kopyalama veya yazdırma 

ya da içerik üzerinde değiĢiklik yapmasının engellenmesi gibi. 

                                                           
50

 
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi BiliĢim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Raporu (2006) “Sayısal Haklar 

Yönetimi (DRM)”, Kültür ve Turizm Bakanlığı. [Internet,WWW,PDF] 

http://bthukuku.bilgi.edu.tr/documents/DRM%20rapor%20son_temiz%20versiyon.pdf  [03/07/2009 tarihinde eriĢildi]
 

http://bthukuku.bilgi.edu.tr/documents/DRM%20rapor%20son_temiz%20versiyon.pdf
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Kullanım sınırlamalarıyla ilgili uygulamalardan bazıları Ģunlardır: 

 Yayının tamamına eriĢimin engellenmesi 

 Yayının belirli bir bölümüne eriĢimin engellenmesi 

o Zaman bakımından 

o Bütünlük bakımından  

o Devamlılık bakımından (sayıyla sınırlı) 

 Yayının değiĢtirilmesinin engellenmesi, bütünlüğün korunması 

 Yayının kopyalanmasının engellenmesi. 

 Elektronik kitaplar için bir DRM sisteminde yazarlar ve yayıncıların 

beklentilerini karĢılayacak izinler Ģunlar olabilir: (Henke; 2001) 

- SatıĢlar ve satın alan kullanıcılar takip edilebilme, 

- EleĢtirmenler için sınırlı dağıtımla inceleme kopyaları sağlama, 

- Kullanıcılar e-kitabı bir baĢka kullanıcıya ödünç verebilme, 

- Kullanıcılar silinen kitabı yenisiyle değiĢtirebilme, 

- Yazdırma izni veya yasağı, 

- E-kitabın bölümlerini kopyalama izni veya yasağı, 

- BaĢlangıç ve bitiĢ tarihleriyle sınırlandırılmıĢ kitabın bölümlerini ücretsiz 

görüntüleyen bir deneme-önizleme ile satın almadan önce inceleme, 

- E-kitabın yeniden satılabilir olması izni veya yasağı, 

- E-kitabın bağıĢlanabilir olması izni veya yasağı, 

- E-kitabın çeĢitli cihazlarda okunabilmesi veya bir cihazdan diğerine 

taĢınabilmesi, 

- E-kitabın kullanımı izlemek için filigranlar (watermarks) iliĢtirebilme. 
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 E-kitaplarda dijital hak yönetimi sistemleri ile ilgili çalıĢmalar yapan 

organizasyonlar ile e-kitap yazılım ve donanım üreticileri tarafından geliĢtirilen 

DRM uygulamalarından bazıları Ģunlardır: 

- OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards): YapılandırılmıĢ Bilgi Standartlarının GeliĢtirilmesi Organizasyonu, 

hak dillerinin geliĢimi için endüstriyel katılımı da sağlayarak XML‟e dayalı 

standartlar geliĢtirmeyi amaçlayan açık bir forumdur. Kurucu üyeleri arasında 

Hewlett Packard, Microsoft, Reuters, VeriSign, IBM ve ContentGuard yer 

almaktadır. (http://www.oasis-open.org/home/index.php) 

- OEBF (the Open eBook Forum): Açık e-Kitap Forumu, e-kitap endüstrisinin her 

alanında yapmıĢ olduğu çalıĢmalar, geliĢtirmiĢ olduğu standartlar ile lider bir 

kuruluĢtur. Dijital hak yönetimi konusunda 2001 yılında OEBF‟nin Haklar ve 

Kurallar ÇalıĢma Grubu (Rights&Rules Working Group) ile Fikri Mülkiyet 

Ġlkeleri ÇalıĢma Grubu‟nun teknik özellikleri de kapsayan detaylı ürünler 

geliĢtirebilmek için XrML ifade dilinde bir Haklar Grameri (rights grammar) 

hazırlamıĢtır. (http://www.idpf.org/) 

- AAP (Association of American Publishers): Anderson Consulting ile birlikte 

yayın numaralama sistemleri ve metadata baĢta olmak üzere DRM standartlarının 

ihtiyaçlarını tanımlayan bir çalıĢma yapmıĢtır. yayıncılarında katıldığı (Random 

House, McGraw-Hill ve Pearson) bir proje sonucunda yayınlanan “Yeni 

Milenyumda Okuma, E-kitap Yayıncılığı için Parlak Bir Gelecek: 

KolaylaĢtırılmıĢ Açık Standartlar (Reading in the New Millennium, A Bright 

Future for eBook Publishing: Facilitated Open Standards)” isimli raporla e-kitap 

için potansiyel pazarları ve DRM‟yi tanımlamıĢtır. (http://www.publishers.org) 

http://www.oasis-open.org/home/index.php
http://www.idpf.org/
http://www.publishers.org/
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- ODRL (Open Digital Rights Language Initiative): Açık Dijital Haklar Dili 

GiriĢimi, DRM için açık standartlar geliĢtirmek ve teĢvik etmek amacıyla 

kurulmuĢ uluslar arası bir platformdur. Açık Dijital Haklar Dili (ODRL), içerik 

üzerindeki ifade hakları bilgisinin standardizasyonu için önerilen bir dildir. 

ODRL, elektronik yayınlar, dijital resimler, ses ve filmler, eğitim materyalleri, 

bilgisayar yazılımları ve diğer dijital formdaki yaratımların yayınlanma, dağıtım 

ve kullanımında dijital kaynakların Ģeffaf ve yaratıcı kullanımını desteklemek için 

esnek ve birlikte çalıĢabilen mekanizmalar sağlamayı amaçlamaktadır.  

(http://odrl.net/) E-kitap yazılım ve donanım üreticilerince geliĢtirilen DRM 

teknolojilerinde amaç kullanıcının kesme, kopyalama, çoğaltma, görüntüyü 

indirme, e-posta yoluyla baĢkasına gönderme gibi kullanımlarını kısıtlayarak e-

yayının fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yasal olmayan kullanımların 

engellenmesini sağlamaktır. Adobe, ARTS Security, ContentGuard, Digital 

Goods DRM, DMD Secure, dotEncrypt, InterTrust Commerce Edition, Microsoft 

Windows MediaOS, PDF Protector, PersonelPublisher, Reciprocal Digital 

Clearing Service, SealedMedia, SecuraBook, eBook Server DRM yazılımı 

geliĢtiren firmalardandır. Örnek verecek olursak bu firmalardan bazılarının 

uygulamaları Ģunlardır: 

- Adobe: Adobe‟un e-kitap oluĢtururken oldukça sık kullanılan Acrobat Reader 

programı, DRM teknolojisinin bir formunu kullanır ve kullanım kurallarının 

yazarlarca hazırlanmasına izin verir. Adobe Acrobat Reader ile açtığınız bir 

dosyada o dosyayı hazırlayanların seçtikleri sınırlandırmalara göre 

kullanabilirsiniz. Dosyayı baĢkalarına gönderebilirsiniz, ancak içeriğinde herhangi 

bir değiĢiklik yapamaz hatta yazıcıdan çıktı bile alamazsınız.                         

http://odrl.net/
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Adobe Acrobat ile bir PDF dosyası oluĢturulduğunda Acrobat Distiller ile 

güvenlik seçeneklerini DRM‟nin iki özelliğini de kullanarak (Ģifreleme ve haklar 

yönetimi) istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz. Örneğin; (Henke; 2001) 

- Yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla güvenlik düzeylerini değiĢtirmek ve 

dosyayı açmak için birer Ģifre oluĢturulabilir. 

- Yazdırma engellenebilir veya etkin kılınabilir. 

- Belge üzerinde değiĢiklik yapılması önlenebilir. 

- Metin veya grafiklerin kopyalanıp baĢka bir yerde kullanılması önlenebilir. 

- Form alanları veya notlar eklenebilir veya değiĢtirilebilir.  

Ayrıca Adobe, e-kitaplarda DRM için bu yazılıma bağlı çalıĢan uygulamalar da 

geliĢtirmiĢtir. Bunlardan bazıları
51

; 

Adobe Web Buy: Adobe‟un PDF dosyalarının satın alınarak okunması için 

1999 yılı Ağustos ayı sonunda tanıttığı Web Buy ile kullanıcılar, Adobe 

Acrobat Reader yazılımıyla internetten bu özelliği destekleyen kütüphanelere 

bağlanıp, satın aldıkları ĢifrelenmiĢ kitapları bilgisayarlarına indirebilirler. 

Adobe PDF Merchant: Yayıncılara PDF dosyalarını Ģifreleme ve dağıtma 

yeteneği sağlayan Merchant, e-ticaret ve sunucularına uyum sağlayabilen 

sunucu tabanlı bir teknolojidir.  

Adobe Content Server: Adobe‟un sunucu tabanlı e-kitap Ģifreleme ve 

barındırma teknolojisidir. 

 

 

                                                           
51

 
14/07/2007 tarihinde http://www.exlibrary.com/e-kitap/e-kitap-teknolojileri/ adresinden eriĢilmiĢtir.  

(Adobe Web Buy, Adobe Pdf Merchant, Adobe Content Server, Microsoft DAS/DRM)
 

http://www.exlibrary.com/e-kitap/e-kitap-teknolojileri/
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- Microsoft: Dijital hak yönetimi ile ilgili olarak Microsoft‟un tüm dijital dosyalar 

için geliĢtirdiği Windows Medya Dijital Hak Yönetimi (Windows Media Digital 

Rights Management) platformu ile bir e-kitap yazılımı olan Microsoft Reader‟ın 

DRM uygulamalarından söz edilebilir. 

Windows Medya DRM
52

: Seçmeli ve aboneliğe özel veya promosyon olarak 

verilen dijital ortam içeriklerinin bilgisayar, taĢınabilir aygıt veya bir IP ağına 

bağlı ağ aygıtlarında yürütmek üzere korumayı ve güvenle dağıtmayı olanaklı 

kılan esnek bir platformdur. Bu platform birden çok bileĢenden oluĢur. Bu 

teknolojinin son sürümü bileĢenlerinden biri olan Windows Media DRM 

10‟dur. Bir diğer bileĢeni olan Windows Media Rights Manager 10, Windows 

Media DRM dosyalarını paketlemeye ve lisanslama yarayan bir sunucudur. Bu 

sunucu ile belirli bir dijital dosyayı Ģifreleyebilir, bir anahtarla kilitleyebilir ve 

içerik sağlayıcıdan gelen ek bilgileri koyabilirsiniz. Böylece yalnızca lisans 

satın alan kiĢilerin yürütebileceği paketlenmiĢ bir dosya elde edilir. Ayrıca bu 

sunucu, bir lisans merkezi gibi çalıĢıp tüketicilerin lisans isteklerini 

değerlendirip kullanıcılara lisans verebilir. 

Microsoft Reader: Microsoft Reader‟da Adobe‟un geliĢtirdiği DRM 

uygulamasına benzer bir mekanizma geliĢtirmiĢtir. Kullanıcıya yönelik bazı 

kısıtlamalar getirmektedir. Ancak hiçbir kısıtlama olmasa bile Microsoft 

Reader‟ın tescilli biçimi olan LIT uzantılı e-kitapları açtığımızda, bir e-kitabın 

sadece tek bir sayfasını, sayfa yapısını koruyamadan, yalnızca metin içerik 

olarak kopyalayabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Reader programında yazdırma 

özelliği de bulunmamaktadır. Chip Online‟ın 2004 Nisan ayında çıkan sayında 

konuyla ilgili makaleye göre; Microsoft Reader‟ın üç kategorisi vardır. 
                                                           
52

 
29/10/2009 tarihinde http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/tr/drm/faq.aspx#General1 adresinden eriĢilmiĢtir.

 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/tr/drm/faq.aspx#General1
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- Sealed e-Book: Ġçeriğin değiĢtirilmesine kesinlikle izin vermez, dosyanın 

dağıtılması ya da kopyalanması ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmaz. 

- Inscribed e-Books: Kitabın kapak sayfasında bu kitabın haklarının 

kime/kimlere (yazar, yayıncı gibi) ait olduğu hakkında bilgiler yazılıdır. 

- Owner Exclusive e-Books: Metin okuma (Texh-to-speech) özelliği bile 

kapalı olan, en çok kısıtlama bulunan güvenlik türüdür. 

DAS/DRM: Microsoft Digital Asset Server (DAS), Microsoft ve Amerikan 

Yayıncılar Birliği‟nin (AAP) yürüttüğü ortak çalıĢmalarla geliĢtirilen ve 

Microsoft DRM sistemini kullanan bir sunucu sistemidir.  

- Content Guard: İnternet üzerinden erişilebilen birçok DRM yazılımından biri 

olan ve sunucunun kullandığı kontrol yazılımı ve kullanıcının yüklediği 

dosyalarla birlikte otomatik olarak indirilen eklenti yazılımlardan biridir. XrML 

dilinde yazılmış olan ve Sun Solaris sunucularında çalışan uygulama dört 

yazılım geliştirme bileşenine sahiptir. Bu bileşenler şunlardır: 

1- Kullanıcılarca belirlenen şifreleme ve erişim değişkenlerini koruma kiti 

2- Lisans hazırlama ve takip etme için kullanılan back-office bileşeni 

3- Kullanıcının içeriğe ulaşmadan önce gerekli şartları sağlayıp 

sağlamadığını kontrol eden tüketici kiti  

4- Tüketiciye içeriğin nasıl dağıtılacağının belirleyen dağıtım bileşeni 

- Digimarc: Elektronik içeriğin aslına uygun olup olmadığının (authenticity) ve 

buna bağlı olarak içerik bütünlüğünün korunup korunmadığının (integrity) yani 

içeriğin değiştirilip değiştirilmediğinin kontrolü için ekran görüntülerine çıplak 

gözle görülmeyen, yalnızca yazılımlarla görüntülenebilen işaretler (filigran) 

eklenir. Böylece içeriğin kopyalarıyla orjinali ayırt edilebilmektedir.             
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İçerik bütünlüğünün korunup korunmadığı ise içerik değiştirilmek istendiğinde 

farklı değerler alan “zaman damgası”  denilen elektronik numara aracılığıyla 

anlaşılmaktadır. (Tonta; 2000:14) 

 Dijital Hak Yönetimi Sistemleri ve uygulamaları kullanıcılara yönelik 

sınırlandırmalarla (kopyalama, yazdırma, paylaşım, değiştirme vb.) elektronik 

yayıncılık endüstrisi taraflarının fikri mülkiyet haklarını teknik olarak korunmayı 

amaçlamaktadır. Ancak gelişen bilgisayar teknolojisi ve bu teknolojiyi çok iyi 

kullanan kullanıcılar, hakların korunmasını önemsemeden, bu bilgilerini bazen kötü 

niyetle kullanarak, geliştirilen yazılımları yasa dışı yollarla elde edip internet 

üzerinden dağıtmaktadır. Bu hem DRM yazılımlarının kullanım dışı kalmasına hem 

de elektronik içeriğin illegal yollarla çoğaltılıp paylaşımına sebep olmaktadır.  

4.2 YASAL DÜZENLEMELER 

 En temel kütüphane materyali olan basılı kitaplar, entelektüel kültürel mirasın 

önemli ürünlerinden biridir. Entelektüel mirasın gelecek kuĢaklara aktarılmasına ve 

korunarak saklanmasına olanak veren ve böylelikle söz konusu mirasın birikimine 

hizmet eden derleme yasalarının kapsamında değerlendirilmektedir. Derleme 

yasalarının getirdiği hükümlerin uygulanması sorumluluğu genelde ulusal 

kütüphanelere verilmiĢtir. Derlemenin temel iĢlevlerinden olan yayınların 

toplanması, depolanması ve saklanması, elektronik yayınlar açısından karmaĢık ve 

sorunlu bir alan haline gelmiĢtir. Bir elektronik yayın türü olarak e-kitapların üretimi, 

biçimleri, dağıtım kanalları dikkate alındığında derlemede kullanılan yöntemlerin 

tamamen değiĢmesi gerektiği ve dolayısıyla yasaların da yetersiz kaldığı açıktır. 
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Öte yandan basılı kitabın üreticisi olan yazar, yayımını gerçekleĢtiren yayıncı, 

kullanıcıların yararlanmasını sağlayan kütüphaneler ile okuyucular arasındaki 

mülkiyet iliĢkilerini düzenleyen telif yasaları da giderek artan elektronik yayınlar 

karĢısında yetersiz kalmaktadır.  

 Hak sahibi olan unsurlar ile entelektüel ürünlerden yararlanacak olanların 

karĢılıklı sorumluluk ve haklarının e-kitaplar baĢta olmak üzere tüm elektronik 

yayınlar için yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda bu bölümde konu bu 

iki açıdan ele alınacak ve ortaya çıkan sorunlara ve getirilen çözümlere 

değinilecektir. 

4.2.1 Derleme ile Ġlgili Düzenlemeler 

Derleme yasaları, bir ülkenin kayıtlı bilgi ürünlerinin erişilebilir kılınmasını 

ve kültürel mirasını oluşturarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli 

araçlardan biridir. Bilgi teknolojisinin sunduğu olanaklar, bilginin kaydedildiği 

ortamları çeşitlendirmiş hatta bilginin üretiminden kullanımına kadar olan süreci 

bütünüyle elektronik ortama taşıyarak yeni bir yayın ve yayıncılık kategorisi  

oluşturmuştur. Kültürel mirasın bu yeni ürünlerinin de derleme kapsamına alınması 

için düzenlemelerin yapılması şarttır. (Zan; 2006:2-3)  

Basılı yayınlar için mevcut yasalar gereği, yayıncılar her yeni çıkan yayından 

o ülkenin yasalarına göre belirlenmiĢ olan derleme kütüphanelerine belirlenen 

sayılarda teslim etmek zorundadır. Derleme konusunda asıl görev ülkelerin ulusal 

kütüphanelerine verilmiĢtir.  

Mevcut derleme yasaları elektronik yayınlar için yetersiz kalmakta ve bu 

sebeple tüm dünyada, konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 



 

199 

Derleme kanunları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Elektronik 

yayınlar derleme kanunlarında çevrimdışı yayınlar ve çevrimiçi yayınlar olmak üzere 

iki biçimde yer almaktadır. Genellikle çevrimdışı elektronik yayınlar, fiziksel bir 

ortama kayıtlı olduklarından basılı yayınların derlenmesine benzer şekilde birçok 

ülkenin derleme yasalarında yer almaktadır. Çevrimiçi elektronik yayınlar ise kimi 

ülkelerde yasalarda yer alırken kimisinde kapsamdışı kalmıştır. Elektronik yayınların 

derlenmesiyle ilgili mevcut kanunlarında değişiklik yapan ülkeler: Birleşik Krallık, 

Danimarka, Güney Afrika, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’dır. (Zan; 2006:43) 

Derleme kanunlarında elektronik yayınları ele alış biçimlerine göre ülkeleri 

sıralarsak; (Zivkovic; 2007) (Zan; 2006) 

- Derleme kanunları çevrimdışı yayınları kapsayan ülkeler: Avustralya, 

Avusturya, Fransa, İsveç, A.B.D. 

- Derleme kanunları çevrimdışı ve çevrimiçi olmak üzere her iki tür e-yayını 

kapsayan ülkeler: Birleşik Krallık, Danimarka, Güney Afrika, Kanada, 

Norveç, Yeni Zelanda, Hırvatistan, Almanya. 

- Herhangi bir derleme kanunu bulunmayan ülkeler: Hollanda. 

Gerek çevrimiçi gerekse çevrimdışı olsun elektronik kitapların derlenmesi 

için bilgi profesyonellerinin e-kitap tanımlayıcılar (ISBN, DOI gibi) ve metadata ile 

ilgili çalışmaları sağlam bir altyapı üzerinde geliştirerek öncelikle ulusal standartların 

oluşturmasını sağlamaları gerekir. 

Ulusal derleme kanunlarında hangi çevrimiçi yayınların milli kültürel miras 

içine dahil edileceği konusunda ve özellikle internette yer alan çevrimiçi yayınların 

derlenmesinde internetin sınırlarüstü yapısı gereği zorluklar yaşanmaktadır. Derleme 

kanunları ülke içinde yayınlanmış yayınlarla, ülke ile ilgili yayınları kapsar.           
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Bu bağlamda çevrimiçi elektronik yayınların doğduğu yerin belirlenip sınırlarının 

tanımlanması, bu yayınların toplanması ve kayda alınması oldukça güçtür. Bu 

durumda sınırlar, ulusal web alanına göre belirlenmektedir.  

Elektronik yayınlarda derlemenin sağlanması konusunda üç temel yaklaşımdan söz 

edilmektedir. (Bkz. Zan, 2006)  

1- Depozit yaklaşımı 

2- Ürün Toplama Yaklaşımı 

a) Seçimli Sağlama 

b) Otomatik Tekniklerle Sağlama 

3- Bileşik Yaklaşım 

Bu yaklaĢımların üçü de e-kitapların arĢivlenmesi ve korunmasında kullanılabilir. 

Web siteleri aracılığıyla eriĢilebilen ve özel yazılımlar, dosyalar vb. unsurları 

bünyesinde barındıran e-kitaplar için ürün toplama yaklaĢımı, e-kitap okuyucu 

donanımlara yüklü ve ĢifrelendirilmiĢ e-kitaplar için ise depozit yaklaĢımı 

kullanılabilir. BileĢik yaklaĢım ise diğer iki yöntemin avantajlarını kullanarak 

dezavantajlarını ortadan kaldıran bir yöntem olarak tercih edilebilir. 

 Elektronik kitap biçimlerinin çok çeĢitliliği ve her biçimin farklı yazılımlarla 

okunması, e-kitapların toplanmasında ulusal kütüphaneler sorun oluĢturacak 

konulardan biridir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kütüphaneler e-kitapların 

saklanması ve korunmasında bir standart biçim belirleyerek depozit yaklaĢımda 

olduğu gibi yayıncılardan e-kitapları belirledikleri bu biçimle teslim etmelerini 

isteyebilirler. E-kitapların bu yöntemle derlenmesi, hem yazılım hem de kullanılan 

donanım bakımından bir koruma standardının oluĢmasını sağlayacaktır. 
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2000 yılında Avrupalı Ulusal Kütüphaneciler ve Avrupalı Yayıncılar 

Federasyonu Konferansı çevrimiçi elektronik yayınların toplanmasında yöntemlerin 

geliĢmemiĢ, denenmemiĢ ve genel kabul görmemiĢ oluĢu nedeniyle elektronik 

yayınlar için gönüllü derleme yaklaĢımını önermiĢtir. Bu öneri olumlu karĢılanmıĢ ve 

ulusal bibliyografya merkezleri bu yönde yönergeler geliĢtirmiĢtir. 24 Ağustos 2006 

AB komisyonu önergesi; kültürel materyailn dijitalleĢtirmesi ve çevrimiçi 

eriĢilebilirliği ve dijital koruma konusunda “web hasatı (web harvesting) adı verilen 

internetten materyal toplama ve koruma amaçları için yeni bir teknikten 

bahsetmektedir. Bu teknikte derleme kütüphaneleri beklemek yerine aktif olarak 

materyal toplamaktadır. Böylece dijital materyal üreticilerinin derlemeyle ilgili idari 

yükü azalmaktadır. Bu önerge, dijital yayınların derlemesini yöneten kurallarda 

çeĢitliliğinin önlenmesi amacıyla AB üyesi devletler arasında etkin iĢbirliği ile 

geliĢtirilmesini ve ulusal düzeyde etkili uygulamaların gerçekleĢtirilmesini teĢvik 

etmektedir. (Zivkovic; 2007) 

Derleme konusunda yayınların toplanmasındaki engeller giderek aĢılsa bile, 

özellikle e-kitaplarda biçimsel çeĢitliliğin fazla oluĢu, yazılım ve donanım kullanımı 

gerekliliği ulusal kütüphaneler için derlemeyle ilgili baĢka sorunları beraberinde 

getirmektedir. E-kitapların görüntülenebilmesi için gereken yazılım ve/veya 

donanımın farklı oluĢu, e-kitaplar derlenirken ilgili yazılım ve donanımın da 

korunmasını ve arĢivlenmesini gerektirmektedir. Bu durum uzun dönemde depolama 

ve bakım masraflarını artıracaktır. Derleme kütüphaneleri sorunun çözümü için bu 

yayınların bir veya birkaç standart biçime dönüĢtürülmesi gibi yöntemler 

geliĢtirmektedir. Bu yöntemin iki farklı yaklaĢımı vardır: 
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- Birincisi yayıncılarla derleme kütüphaneleri arasında yapılacak anlaĢmalarla, 

yayıncıların gönüllüğü sağlanarak bu tür yayınların bir kısmının yasalarla 

belirlenecek bir biçimde yayınlanması için teĢvik edilmesi;  

- ikincisi ise derleme kütüphanelerinin yayınları standart bir biçime 

dönüĢtürerek depolamasıdır.  

Standart bir biçime dönüĢtürülseler bile e-kitapların görüntülenebilmesi için 

gerekli yazılımların ve donanımların da korunması gerekliliği, hızla değiĢen 

teknolojik koĢullar düĢünüldüğünde derlemeyi daha da zorlaĢmaktadır. Yine Zan‟ın 

yüksek lisans tezinde (2006:76-82) yer alan bilgilere göre; elektronik bilginin 

derlenmesi için yazılım ve donanımı da kapsayan üç farklı koruma yöntemi 

geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen bu yöntemlerden ilk ikisi e-kitaplar için de uygulanabilir. 

1- Teknolojinin korunması: Yazılım ve donanımın korunması esasına dayalı bu 

yöntem; teknolojinin hızla değiĢmesi, her yeni teknolojiyle birlikte yeni 

yazılım ve donanımların geliĢtirilmesi ve fiziksel ortamla sınırlanması 

sebebiyle uygulanabilirliği güçleĢtirmekte ve kütüphanelere de yüksek 

maliyet getirmektedir.   

2- Enformasyon migrasyonu: E-yayının bir yazılım ve donanımdan bir 

baĢkasına belirli aralıklarla aktarılmasını esas alır. Örneğin, her yeni teknoloji 

için e-kitapla birlikte teknolojinin de transferi yapılmaktadır. Bu transfer 

yapılırken iki yöntem kullanılır. Birincisinde yayında bir değiĢiklik olmadan 

bilgiler depolandığı ortamdan bir baĢkasına kopyalanmaktadır. Diğerinde ise 

e-yayın bir veri biçiminden baĢka bir veri biçimine dönüĢtürülmektedir. 

Böylece bilgilerin daha kalıcı olması amaçlanmaktadır. 
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3- Teknoloji emülasyonu: Yazılımın veya iĢletim sisteminin emülatör adı 

verilen dönüĢtürücü yazılımlarla baĢka bir sisteme benzetilerek ilerde 

geliĢtirilecek yeni teknolojilerle de uyumlu çalıĢacak biçimde orijinal 

yazılımla çalıĢılıyormuĢ gibi kullanılabilir, eriĢilebilir ve gösterilebilir olması 

amaçlanmaktadır. Ancak bu yöntemde yalnızca yazılım taklit edildiğinden ve 

e-kitapların görüntülenebilmesi için kimi zaman özel bir donanım 

gerektiğinden, e-kitapların korunması için yeterli olamamaktadır. 

Teknolojinin korunması için bu üç yöntemden hangisi kullanılırsa kullanılsın 

derleme kütüphaneleri bu yöntemleri uygulama konusunda yasal olarak da yetkili 

kılınmalıdır. Derlemenin telif haklarıyla olan yakın iliĢkisi de dikkate alınarak 

oluĢturulacak derleme kanunlarının mutlaka telif haklarını koruyucu nitelikte 

olmasına da dikkat edilmelidir. 

Tüm yayınlar için derlemenin temel amacı kültürel mirasın korunmasını 

sağlamaktır. Elektronik kitapların basılı kitaplara oranla korunup arĢivlenmesi daha 

karmaĢık görünmektedir. Elektronik yayınların arĢivlenmesinde ve korunmasında 

sorumluluğun hangi kuruluĢlarda olacağı konusu halen tüm dünyada tartıĢılmaktadır. 

Elektronik yayınları arĢivleyen kuruluĢ, yayınları internet yoluyla zamandan ve 

yerden bağımsız olarak birden fazla kiĢinin sürekli kullanımına açabilecektir, bu 

nedenle yayıncılar arĢivlemeye sıcak bakmaktadır. (Tonta; 2000:12) 

  Derleme konusu yayıncı, kullanıcı ve kütüphane arasındaki ilişkileri 

doğrudan ilgilendirir. Bazı e-kitapların kullanıcılarca kolayca kopyalanabilir, 

içeriğinin değiştirilebilir ve kütüphanelerde bir e-kitaptan aynı anda birden fazla 

kişinin yararlanabilir olması nedeniyle, özellikle kültürel mirasın korunmasıyla 

görevli ulusal kütüphanelerle yayıncılar arasında anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. 
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Ulusal kütüphaneler ve derleme kütüphaneleri aracılığıyla kullanıcıların hiçbir ücret 

ödemeden ve herhangi bir sınırlandırma olmaksızın yayınlara erişebilmesi, elektronik 

kitaplar için büyük teknolojik yatırımlar yaparak bir ağ üzerinden satış yapan 

yayıncıları ticari açıdan zarar edecekleri endişesiyle derleme konusunda tereddüte 

düşürmektedir. Derleme yasaları, bu soruna çözüm getirirken yayıncıların ve 

yazarların telif haklarını korumalı, yayıncıların bu kaygılarını gidermeli ve aynı 

zamanda kullanıcıların da bilgi edinme özgürlüğünü kısıtlamamalıdır.   

 Kesin bir çözüm olmasa da yayıncılar ve kütüphaneler arasında yapılan lisans 

anlaşmaları bu sorunun giderilmesi için önemli bir adımdır. Yayıncılar elektronik 

kitaplara yaptıkları yatırımları korumak için, yayınların kullanım koşullarını 

belirleyen ve kontrol eden lisanslara yönelmektedirler. Lisanslar, kütüphane 

koleksiyonunda yer alan elektronik yayınlar için standart bir uygulama haline 

gelmiştir. (Salman; 2000:75) Ayrıca yayıncılar ve kütüphaneler e-bilgi satın alan 

veya kiralayan kuruluşlarla da sözleşme hukuku çerçevesinde lisans anlaşmaları 

yapmaktadırlar. Bu anlaşmalarda mevcut telif hakkı yasalarıyla düzenlenmiş 

maddeler olabileceği gibi tarafların taleplerine göre yeni maddelerde eklenebilir. 

Ancak lisans anlaşmaları çoğu zaman yayıncıların haklarını korurken, kütüphaneler 

açısından bilginin paylaşımı, kısıtlayıcı olmaktadır. Anlaşmalarda eş zamanlı 

kullanıcı sayısı, kullanıcılara tanınan sınırlandırılmış haklar (yazdırma, kopyalama, 

yükleme, değiştirme vb.), kütüphaneler arası ödünç verme veya rezerv kullanımıyla 

ilgili kısıtlamalar açıkça belirtilmelidir. (Tonta; 2000:15) 

 Elektronik yayınların derlenmesi, kimi zaman bu amaçla oluĢturulmuĢ 

derleme yasaları ile,  kimi zaman da telif hakkı yasaları ile düzenlenmektedir.       
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Her ne Ģekilde olursa olsun derleme yasalarının hızla geliĢen bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri dikkate alınarak düzenlenmesi ve çağın gerisinde kalmaması gerekir. 

4.2.2 Telif Hakkı Yasaları ve Diğer Hukuki Düzenlemeler 

Basılı yayınlarda olduğu gibi elektronik yayınlarda da yayın üzerinde telif 

hakkı bulunan tarafların haklarının korunması yasalarla güvence altına alınmıĢtır. 

Ancak basılı yayınlarda bile halen telif hakkı ihlallerine karĢı kesin bir çözüm 

bulunamamıĢken, çok daha kolay çoğaltılarak kontrolsüzce paylaĢılabilen elektronik 

yayınlarda bu sorunun nasıl çözüleceği mevcut düzenlemelere ve devam eden 

çalıĢmalara rağmen tartıĢma konusudur.  

Telif hakkı; eser sahiplerine belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve 

ekonomik haklardır. Telif haklarının iki temel amacı vardır. (Tonta; 2003: 1) 

- KiĢisel amacı: Eser sahiplerini ödüllendirerek onları eser üretmeye teĢvik etmek. 

- Toplumsal amacı: Yasalarla belirlenen süre sonunda telif hakkı sona ermiĢ olan 

eserleri toplumun her kesiminin kullanımına sunmak. 

Telif hakkı yasaları, hangi eserlerin korunacağını tanımlarken, eser 

sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenleyerek aralarında bir denge kurmayı 

amaçlar. Yayıncılar ve kütüphaneler de uygulamalarında telif hakkının korunmasına 

önem vermelidir. Özellikle derleme sorumluluğu taĢıyan kütüphanelerde yayınların 

herhangi bir sınırlandırma olmaksızın kullanıma sunulması yayıncıları ticari anlamda 

etkilerken, yazarların ve diğer telif hakkı sahiplerinin korunmasında da yetersiz 

kalmaktadır. Hak sahiplerinin mali haklarına zarar vermeden elektronik ortamda telif 

hakkıyla korunan eserlerin ticari amaçlar dıĢında Ģahsen kullanım veya “adil 

kullanım” çerçevesinde kopyalanmasına bazı sınırlandırmalarla izin verilmektedir. 

(Yılmaz; 2005:129-130)  



 

206 

Adil kullanım, telif hakkı kanunlarında yer alan kavramlardan biridir. Adil 

veya dürüst kullanım (fair use, fair dealing) telif hakkı sahibinin çıkarlarına zarar 

vermeden kiĢisel kullanım ve eğitim/öğretim amaçlı eserin kullanılması anlamına 

gelir. Derleme kütüphaneleri koleksiyonunda yer alan e-kitaplar adil kullanım olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak elektronik yayınlarda adil kullanım ilkesiyle ilgili 

olarak; kütüphanelerin e-yayınları kullanıma sunarken nasıl davranmaları gerektiği, 

e-yayını birden fazla kullanıcıya gönderirken telif hakkına aykırı davranıp 

davranmadığı gibi konularda hem ABD‟de hem de AB ülkelerinde yoğun tartıĢmalar 

devam etmektedir. (Tonta; 2003:2,9)  

 Telif hakkı yasalarında yer alan “ilk satıĢ” ifadesi de yine elektronik 

yayınlarla ilgili olarak tartıĢma konusu olan bir diğer kavramdır. Ġlk satıĢ; bir eserin 

nüshasına sahip olan kiĢinin, onu istediği gibi satabilmesi, bağıĢlayabilmesi ve uygun 

gördüğü biçimde dağıtabilmesidir. (Acun; 2000:18) Ġlk satıĢ konusundaki tartıĢmalar 

kütüphanelerin elektronik yayınları hiçbir ücret ödenmeksizin kullanıcılarına ödünç 

vermesi, diğer kütüphanelerle paylaĢması, hatta eğer kütüphane derleme kütüphanesi 

ise derleme yasası gereği o kütüphanenin de “ilk satıĢ” olmaksızın yayını sağlaması 

üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Ġlk satıĢın bile gerçekleĢmediği bu durumda, adil 

kullanım çerçevesinde değerlendirilse bile, eser sahibinin haklarının nasıl korunacağı 

yazarları ve yayıncıları kaygılandıran bir durumdur. (Ünal, Selçuk; 2000:183) 

Amerikan Telif Hakları Kanunu‟na esas olan Fikri Mülkiyet ÇalıĢma 

Grubu‟nun hazırlamıĢ olduğu raporda “dijital bir nesnenin internet üzerinden bir 

baĢkasına gönderilmesi, aslı silinse bile, alan kiĢinin bilgisayarında yeni bir kopya 

oluĢturduğundan ilk satıĢ esasının dijital eserlere uygulanmaması” önerilmiĢtir. 
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Ancak bu öneriye karĢı çıkan bazı yazarlar, ilk satıĢ ilkesi olmadan kütüphanelerin 

dijital eserleri ödünç veremeyeceğini ve ödünç verirlerse kütüphanelerin temel 

fonksiyonlarını kaybedeceğini ileri sürmüĢlerdir. TartıĢmalara rağmen rapor 

uluslararası düzeyde değerlendirilerek 1996 yılı sonunda Ġsviçre‟nin Cenevre 

kentinde WIPO Telif Hakları AntlaĢması (Copyright Treaty) ve WIPO Ġcra Sanatları 

ve Fonogramlar AntlaĢması (Performances and Phonograms Treaty) kapsamında 

imzalanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. Daha sonra bu iki antlaĢma esas alınarak ve bazı 

ilaveler yapılarak 1998 yılında Amerikan Telif Hakları Kanunu “Digital Millennium 

Copyright Act” kanunlaĢıp yürürlüğe girmiĢtir. (Acun; 2000:17-20) 

 E-kitaplar için telif haklarının düzenlenmesi basılı kitaplara göre çok daha 

karmaĢıktır. E-kitapların arĢivlenmesi kopyalamaya dayandığından yapılacak 

düzenlemelerde yayıncıların ve yazarların haklarının nasıl korunacağı; 

kütüphanelerin kopyalama yoluyla arĢivleyerek kullanıcılarına genellikle ücretsiz 

olarak sunduğu e-kitaplarda, kullanıcıların yayın üzerindeki kontrolünün 

sınırlandırılmasının bilgi edinme özgürlüğüne ters düĢüp düĢmediği konularının 

kesin bir ifadeyle belirlenmiĢ olması gerekir.  

 Elektronik bilgiye eriĢim ve bilgi edinme özgürlüğü üzerine Amerikan 

Kütüphaneciler Derneği (ALA) yoğun çalıĢmalar yapmaktadır. ALA Konseyi 

tarafından da kabul edilen, elektronik bilgilere, hizmetlere ve bilgi ağlarına eriĢim 

açısından “Kütüphane Hakları Bildirgesi” yorumuna göre, kütüphane ve 

kütüphanecilerin varlık nedeni, “düĢüncenin kaydedildiği format ve teknoloji ne 

olursa olsun bir düĢünceyi tanımlama, düzenleme, hazırlama ve eriĢimini sağlamanın 

yanı sıra bu hakların kullanımını kolaylaĢtırmak”tır. (Tonta; 2003:6) Yapılacak 

düzenlemelerde kütüphanelerin bu misyonu da dikkate alınmalıdır.  
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Ġnternetin geliĢimiyle birlikte elektronik yayınların da çeĢitlilik kazanması ve 

gün geçtikçe artan teknolojik geliĢmeler tıpkı derleme kanunlarında olduğu gibi telif 

hakkı kanunlarının da geleceğe dönük değerlendirmeler yapılarak düzenlenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Telif haklarının korunması üzerine birçok ülkede çok sayıda 

kurum ve kuruluĢun yaptığı çalıĢmalar kimi zaman kanunlaĢarak yürürlüğe girmiĢ 

kimi zaman da varolan telif hakkı kanunlarında değiĢiklikler yapılmasını sağlamıĢtır. 

Alkan Soyak‟ın Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi‟nde (2005:6-8) yayınlanan 

uluslararası anlaĢma ve sözleĢmeler kronolojisi‟nde yer alan telif hakkını konu alan 

ilgili sözleĢmeler Ģunlardır: 

• 1886... 1883 yılında imzalanan Paris Sözleşmesi’nin ardından sanat eserlerinin korunması için 

hazırlanan kısaca Bern Sözleşmesi olarak bilinen “Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunması 

Hakkındaki Bern Sözleşmesi” imzalandı. 

* Kısaca Bern Konvensiyonu olarak bilinen “Edebi ve Sanatsal Eserlerin 

Korunması için Bern Konvansiyonu” telif hakları ile ilgili yapılan uluslararası 

bir antlaĢmadır. Bern SözleĢmesi, katılımcı ülkelerin kendi vatandaĢlarına 

sağladığı telif hakkı korumasının diğer katılımcı ülkelere de sağlanmasını Ģart 

koymuĢtur. Katılımcılar arasında eĢit bir uygulama sistemi oluĢturularak telif 

haklarının korunmasını uluslar arası düzeye getirmiĢtir. Bu sözleĢmeye göre 

telif hakları otomatiktir; eserin tescillenmesi gerekmemektedir. Bern sözleĢmesi 

fotoğraf ve sinema eserleri hariç tüm eserler için yazarın ölümünden sonra en 

az 50 yıllık koruma sağlar ancak katılımcı ülkeler daha uzun süre koruma süresi 

belirlemekte serbesttirler. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan tüm ülkeler 1995 

yılında hazırlanan TRIPs anlaĢması gereği Bern SözleĢmesi‟ni imzalamamıĢ 

olsalar dahi bu sözleĢmenin tüm maddelerini kabul etmiĢ sayılmaktadır.
53

 

                                                           
53

 
24/10/2009 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Edebi_ve_sanatsal_eserlerin_korunmasına_dair_Bern_Konvansiyonu adresinden erişilmiştir.

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Edebi_ve_sanatsal_eserlerin_korunmasına_dair_Bern_Konvansiyonu
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• 1893... “Fikri Mülkiyetin Korunması için Birleşik Uluslararası Büro (BIRPI)” kuruldu. 

İsviçre’nin Bern şehrinde Paris ve Bern Sözleşmelerinin yürütülmesi için oluşturulmuş olan bu büro, 

1960 yılında Cenevre’ye Birleşmiş Milletler Teşkilatına yakın bir adrese taşınmış, 1973 yılında WIPO 

kuruluş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle yeni isim ve yapıya kavuşmuştur. 

• 1961... “İcracı Sanatçılar, Fonogram Üreticileri ve Yayın Kuruluşlarının Korunması Hakkındaki 

Roma Sözleşmesi” imzalandı. 1964 yılında 6 ülkenin onaylaması ile yürürlüğe giren ve halen 58 

ülkenin üye olduğu Anlaşmaya göre; anılan bu kuruluşlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

sözleşmenin yürütülmesinden WIPO’nun yanı sıra ILO ve UNESCO’da sorumludur. 

• 1952… UNESCO’nun hazırladığı “Evrensel Telif Hakları Sözleşmesi” 

imzalandı.  

*  Bu sözleşmenin amacı; fikir ve sanat eserleri hukuku alanında Amerika kıtası 

devletleriyle Avrupa devletleri arasındaki sistem farklılıklarını ortadan 

kaldırmak ve fikir ve sanat eserlerinin daha geniş çapta koruma altına almaktır.  

• 1967... “WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü” kuruluş sözleşmesi imzalandı. 

* Stockholm Sözleşmesi de denilen kuruluş sözleşmesine göre Dünya Fikri 

Mülkiyet Örgütünün amacı, dünyada fikri mülkiyet kavramını yerleştirip 

geliştirmek ve bu doğrultuda, devletler ve gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği yapmaktır.  

• 1973... “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü- WIPO” kuruluş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle BIRPI 

yeni isim ve yapıya kavuştu. 1974 yılında UN’un 16 uzman kuruluşundan biri olarak kabul edildi. 

• 1995... “Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması ve eki Ticaretle Bağlantılı Fikri 

Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)” yürürlüğe girdi.  

* Küresel nitelikteki en kapsamlı düzenleme olan 31/12/1994 tarihli “Dünya 

Ticaret Örgütü (WTO) KuruluĢ AnlaĢması” ve eki “TRIPS AnlaĢması” 

(Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları AnlaĢması - Trade Related Aspects 

of Intellectual Property); kiĢilerin düĢünce ürünleri için yaratıcısına belirli bir 

süre için verilen kullanım haklarını düzenler. Bu haklar iki gruba ayrılmıĢtır. 
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Birinci grupta bilgisayar yazılımlarını da kapsayan, telif hakkı ve telif 

haklarıyla iliĢkili haklar yer almakta; edebi veya sanatsal çalıĢmaların 

yazarlarının hakları yazarı öldükten sonraki en az 50 yıllık süreç içinde telif 

haklarıyla korunmaktadır. (Soyak; 2005:2) Bu anlaĢma, fikri hakların 

korunması ve geliĢmesi için hükümler getirirken, bu hükümlerin serbest ticarete 

engel olmayacak biçimde düzenlemesini sağlamaktadır. Bu anlaĢma, telif hakkı 

sahiplerine haklarının ticari olarak kiralanmasını yasaklama ve haklarını 

istedikleri gibi kullanma yetkisi verir. AnlaĢmada, bilgisayar programları ve 

veri tabanlarının hangi Ģartlarda telif haklarıyla korunacağı konusuna açıklık 

getirilmiĢ ve koruma süresi 20 yıl olarak belirlenmiĢtir. (TaĢ; 2006:85) 

• 1996... “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Telif Hakları Anlaşması” imzalandı. 51 ülke tarafından 

imzalanan bu anlaşmaya katılım için 5 ülke başvurdu. 

• 1996... “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı İcracı Sanatçı ve Fonogramlar Anlaşması” 50 ülke 

tarafından imzalandı. 

* Telif haklarıyla ilgili tüm dünyada kabul görmüĢ kuruluĢlardan biri olan 

WIPO (World Intellectual Property Organization), yorumcu sanatçılar, plak 

yapımcıları, edebiyatçı ve sanatçıların eserlerinin kamuya arz edilip 

edilmemesini, yayınlanma biçimi ve zamanı belirleme hakkına sahip 

olduklarını hükme bağlamak (TaĢ; 2006:87) amacıyla 20 Aralık 1996‟da 

elektronik ortamdaki mülkiyet haklarını içeren uluslararası anlaĢma niteliğinde 

“WIPO Telif Hakları Anlaşması (Copyright Treaty)” ve “WIPO İcra 

Sanatçısı ve Fonogram Anlaşması (Performances and Phonograms Treaty)” 

iki anlaĢma hazırlamıĢtır. Bu anlaĢmaların ele aldığı konular Ģunlardır: (Ünal, 

Selçuk; 2000:185) 



 

211 

- WIPO Telif Hakları Anlaşması: Bilgisayar programları, veri tabanları, 

ekonomik haklar, fotoğrafların korunması, hak sahibinin yetkilerine 

getirilen istisnalar, entellektüel hakları koruyucu teknolojik araçlarla ilgili 

kurallar, entellektüel haklarla ilgili bilgilerin korunmasını sağlayıcı ilkeler. 

- WIPO İcra Sanatçıları ve Fonogramlar Anlaşması: Manevi haklar, 

ekonomik haklar, hak sahibinin yetkilerine getirilen istisnalar, koruma 

süreleri, hakları koruyucu teknolojik araçlarla ilgili kurallar, haklarla ilgili 

bilgilerin korunmasını sağlayıcı ilkeler. 

WIPO Telif Hakları AnlaĢması, e-kitapları bir veya daha fazla bilgisayar 

dosyası olarak kabul edip 5.maddesinde koruma altına almıĢtır. Buna göre 

herhangi bir biçimdeki veri veya diğer materyallerden oluĢan, seçim ve 

içerik kriterlerini yerine getiren fikri eserlerin koleksiyonları 

korunmaktadır. Aynı anlaĢmanın 4.maddesinde de biçim ve ifade ediliĢ 

Ģekillerine bakılmaksızın bilgisayar programlarını koruma altına almıĢtır. 

Yine aynı anlaĢmanın 8.maddesi kablolu veya kablosuz yöntemlerle 

eserlerin halka herhangi bir iletiĢim hakkı; kamuoyunun eserlere bir yerden 

ve onların bireysel olarak seçeceği bir zamanda eriĢebilir olmasını içerir. 

Bu maddeye göre, e-kitaplar için de eriĢim hakkı esastır. (Zivkovic; 

2007:140) Antlaşmanın 10. maddesine göre; bu antlaşma ile korunan 

edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarda, eser sahibinin çıkarlarına 

zarar vermemek ve eserden yararlanmasına engel olmamak kaydıyla, bazı 

özel durumlarda getirilecek sınırlamalar ya da istisnalar, sözleşmeci 

devletin iç hukuku ile düzenlenmektedir. (Kılıç; 2003:24-25) 
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Bu iki anlaĢmanın kabul edilip ulusal telif hakkı kanunlarıyla 

uyumlulaĢtırılmaması, elektronik yayınların sahiplerine yönelik telif hakkı 

sorunlarını daha da çözüm hale getirebilir. (Yılmaz; 2005:137) 

• 1997... ABD‟de “No Electronic Theft Act” isimli yasa ile internetteki fikri hak 

ihlallerinin cezai yaptırımlarını düzenlemiĢtir.  

* Buna göre bir fikri hakkın izinsiz kullanımı suçun oluĢması için yeterli 

değildir. Bunun ticari çıkarla ya da kiĢisel ticari kazanç için yapılmıĢ olması 

veya ihlal edilen hakkın belirli bir miktara ulaĢan ekonomik bir değerinin 

olması ve belirli bir süre devam etmesi gerekir. (Köseoğlu; 2001:8)          

• 1998... ABD‟de “Yeni Binyıl Dijital Telif Hakkı Kanunu - Digital Millenium 

Copyright Act - DMCA) kabul edildi.  

* WIPO‟nun iki anlaĢmasının ABD iç hukukuna uygulanması ve elektronik 

ortamda gerçekleĢen uygulamalar nedeniyle oluĢan hak ihlallerinin ve 

uyuĢmazlıkların giderilmesi amacıyla (Sayısal Hak…;2006:65) 

düzenlenmiĢtir.  

Bu kanun telif hakkı olmadan teknolojik cihaz üretmeyi ve yaymayı 

(dağıtmayı) veya telif hakları saklı olan eserlere ulaĢmayı önleyen tedbirleri 

devre dıĢı bırakmayı amaçlayan servisleri (telif hakları ihlal edilmese bile) 

suç kılar ve internet telif hakkı ihlallerinin cezalarını arttırır.
54

 DMCA teknik 

ve yasal toplam beĢ baĢlıktan oluĢmuĢtur. Amacı, dijital haklarla ilgili hukuki 

ve cezai sorumluluklara yer vererek, dijital hakların düzenlenmesini 

sağlamaktır.” DMCA‟nın ilk iki bölümü özellikle sayısal hak yönetimi ve 

elektronik ortamda eser arzı ile ilgili konuları kapsamaktadır. (Bkz. Sayısal 

Hak Yönetimi Raporu, 2006) 
                                                           
54

 
24/10/2009 tarihinde http://www.turkish-media.com/dmca.html adresinden eriĢilmiĢtir.

 

http://www.turkish-media.com/dmca.html
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DMCA‟da WPPT‟nin hükümleri uygulamaya konarken eğitim kurumları, 

kütüphaneler ve arĢivler için istisnalar getirilmiĢtir. DMCA ile e-kitaplar için 

bir tür çevrimiçi servis sağlayıcısı olarak kütüphanelerin, kullanıcıların yasal 

olmayan kullanımlarına karĢı sorumlulukları ve ödemeleri gereken 

tazminatlar kütüphanelerin yararına olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ancak 

kütüphanelere bazı sınırlandırmalar getirilmiĢtir. Bu sınırlandırmalardan 

kütüphanelerde e-kitapların kullanımıyla iliĢkili olanlar Ģunlardır:(Akbaytürk; 

2005:7)  

 Kütüphane çevrimiçi içeriğe müdahale edemez, 

 Ġçeriği kopyalayamaz, 

 Ġçeriği tanımlanan kullanıcı dıĢında baĢkalarına kullandıramaz, 

 Ġçeriğin kar amacıyla kullanımına izin veremez, 

 Ġçerikle gelen yazılımı değiĢtiremez, 

 Ġçeriği kullanım bilgileri telif hakkı sahipleri tarafından gizlilik 

esasına bağlı olarak görülebilir. 

• 2001... “AB Telif Hakları Direktifi (Directive 2001/29/EC)” kabul edildi. 

* Avrupa Birliği Komisyonu fikri mülkiyet haklarıyla ilgili 1995 yılında yeni 

teknolojilerin eser sahiplerinin haklarını nasıl etkilediğini değerlendiren 

“Enformasyon Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Komşu Haklar” 

baĢlıklı bir yeĢil kitap; 1996‟da elektronik yayınların çoğaltma hakkı ve ilgili 

yasal düzenlemelerin, elektronik ortamla iliĢkili olarak genel kullanıma 

sunulacak kapsamın neler olacağı, teknik kimlik saptama ve koruma 

sistemlerinin bütünlüğü, dağıtım hakkı ve hakkın tüketilmesi konularını ele 

alan bir tebliğ yayınlamıĢtır. (Ünal, Selçuk; 2000:185-186)  
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*  AB‟de fikri haklarla ilgili yapılan en kapsamlı ve önemli uyum yönergesi 

kabul edilen “2001/29 sayılı ve 22 Mayıs 2001 Tarihli Bilgi Toplumunda Eser 

Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması Hakkında 

Parlamento ve Konsey Direktifi” ile WIPO SözleĢmeleri (WCT ve WPPT) 

doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak hem eser sahiplerinin hem de 

bağlantılı hak sahiplerinin haklarının yeni teknolojik geliĢmelerle ortaya çıkan 

ortamlarda (internet vs.) korunması sağlanmıĢtır. 

* Avrupa Birliği‟nin “2001/84 sayılı ve 27 Eylül 2001 tarihli Orijinal Sanat 

Eseri Sahibi Lehine Lehine Yeniden Satış Hakkına İlişkin Parlamento ve 

Konsey Direktifi” eserin orijinal nüshasını elinden çıkarmıĢ olan eser sahibine 

eserin daha sonraki el değiĢtirmelerinin belirlenen fiyatlara ulaĢması halinde bu 

bedelin belirli bir yüzdesinin ödenmesinin sağlanmasını amaçlanmaktadır.
 55

 

Bu iki direktif , çevrimiçi kaynakları sağlamayı yayıncının iznine bırakmıĢtır ve 

bu halk kütüphaneleri ve diğer enstitülerin haklarını sınırlandırmaktadır. 

(Zivkovic; 2007:140) 

• 2001... “Birinci Dünya Fikri Mülkiyet Günü (26 Nisan)” ilan edildi. 

 IFLA‟da 2000 yılı Ağustos ayında, kullanıcılar ve hak sahiplerinin çıkarları 

arasında denge sağlamak için kendi pozisyonunu açıklayan bir belge yayınlamıĢtır. 

Buna göre telif hakkının korunması için bir dizi istisnalar yer vardır ve yapılacak 

ulusal yasalarda bu istisnaların da dikkate alınmalıdır. (Zivkovic; 2007:140)  

Telif hakları ile ilgili çalıĢmalar yapan organizasyonlar da bulunmaktadır. (Ünal, 

Selçuk; 2000:186) 

                                                           
55

 “2001/29 sayılı ve 22 Mayıs 2001 Tarihli Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması Hakkında Parlamento ve Konsey 

Direktifi” ile“2001/84 sayılı ve 27 Eylül 2001 tarihli Orijinal Sanat Eseri Sahibi Lehine Lehine Yeniden Satış Hakkına İlişkin Parlamento ve Konsey Direktifi” başlıkları 

hakkıdaki bilgilere;  25/10/2009 tarihinde http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38080BBCA143CEDA19C8#2  

adresinden eriĢilmiĢtir. 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38080BBCA143CEDA19C8#2
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- CITED (Copyright in Transmitted Electronic Document): Elektronik mülkiyet 

haklarının kontrolüyle ilgilenen teknik ve yasal sorunlarla ilgili çalıĢmalar 

yapan bir konsorsiyumdur. 

- CCC (Copyright Clearance Center): Kullanıcı ile mülkiyet hakkı sahibi 

arasında anlaĢmalara dayalı lisans programları hazırlamaktadır. 

- CORDS (Copyright Office Electronic Registration and Deposit System): 

Kongre Kütüphanesi (Library of Congress), Amerikan Telif Hakkı Bürosu (US 

Copyright Office) ve CNRI‟nin (Corporation for National Research Initiatives) 

birlikte çalıĢtıkları bir sistemdir. Amerika‟daki ilk dijital derleme bu sistemle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Telif hakları ve korunması ile ilgili olarak yapılan tüm bu yasal 

düzenlemelere rağmen dünyanın en büyük arama motoru olarak bilinen Google‟ın 

baĢlatmıĢ olduğu “Google Kütüphane” veya “Google Kitap” olarak bilinen proje, 

yayıncıların, Microsoft, Amazon ve Yahoo‟nun sert tepkilerine neden olmuĢ hatta 

konu mahkeme boyutuna taĢınmıĢtır.  

 Dünyaca ünlü arama motoru Google‟ın üniversitelerle yaptığı anlaĢma 

çerçevesinde gerçekleĢtirdiği proje ile anlaĢmaya katılan üniversite kütüphanelerinde 

yer alan ve telif yasası kapsamına girmeyen kitaplar e-kitap haline dönüĢtürülerek 

internet üzerinden eriĢime açmıĢtır. Google‟ın kurucularından Larry Page bu 

projenin amacını, “internetten eriĢilemeyen (çevrimdıĢı olan) kütüphanelerdeki 

bilgilerin de internet kullanıcıları tarafından aranabilmesi ve ulaĢılabilmesini 

sağlamak ve bilginin internet kullanıcılarına ulaĢmasında yayıncılara ve yazarlara 

yardımcı olmak” Ģeklinde ifade etmektedir.  
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 14Aralık 2004‟te http://print.google.com adresinde baĢlatılan bu proje ile ilk 

etapta, eski ve telif hakkı sorunu olmayan kitaplar internet ortamına aktarmıĢtır. 

Proje kapsamında New York Halk Kütüphanesi telif hakkı gerektirmeyen kitaplarını, 

Harvard Üniversitesi kütüphanesi ilk etapta 40000 kitabını, Oxford Üniversitesi 

sadece 1901 öncesi basılmıĢ kitaplarını, Stanford ve Michigan Üniversite 

kütüphaneleri koleksiyonlarının tamamının taranması konusunda Google‟a izin 

vermiĢtir. Google kitapların herhangi bir zarar görmeyeceğini garanti etmiĢtir. 

Kitapların ön-arka sayfaları, içindekiler ve bibliyografyaya eriĢilebiliyor, anahtar 

kelimeyle arama yapıldığında kelimenin bulunduğu sayfalar okunabiliyor, ancak 

kopyalanamıyor ve kullanıcılar çevrimiçi kitap satıĢ sitelerine yönlendiriliyor.  

 Google‟ın bu projesi daha sonra “Google Kütüphane Projesi (GLP)” adıyla ve 

http://books.google.com adresi üzerinden yürütülmüĢtür. Google bu projesiyle ABD 

içerisinde telif hakkı altında olan milyonlarca kitap da dahil yedi milyondan fazla 

kitabı dijitalleĢtirmiĢ bulunmaktadır. Google kullanıcıları Google‟ın “dijital 

kütüphanesi”nde arama yapabilmekte ve kitaplardan “küçük yazılar” halinde birkaç 

satır metin görüntüleyebilmektedirler. GLP, Google‟ın “Google Kitap Arama” 

programı (bkz. http://books.google.com) için kitap dijitalleĢtirme yollarından biridir. 

Google Ortaklık Programı da (Google‟ın telif haklı eserleri kullanmak için yayıncı ve 

yazarlardan izin aldığı program, bkz https://books.google.com/partner) Google Kitap 

Arama programına yeni eser katkısında bulunmaktadır. (Final Notice…; 2009:4) 

 Kütüphaneciler ve üniversiteler Google‟ın bu projesinden oldukça 

memnunken yayıncılar durumdan pek hoĢnut görünmemektedir. Özellikle akademik 

kitapların internete aktarılması nedeniyle ve bu projenin telif haklarını ihlal ettiği 

gerekçesiyle projeye sert tepki göstermektedirler.  

http://print.google.com/
http://books.google.com/
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 ABD‟de 125 kar amacı gütmeyen yayınevini bünyesinde barındıran 

Amerikan Üniversite Yayınevleri Birliği (The Association of American University 

Presses), projede yer alan yayınların telif haklarının nasıl korunacağı ile ilgili olarak 

Google‟a 16 sorunun yer aldığı bir mektup göndermiĢtir. Ancak Google, projeyle 

ilgili olarak herhangi bir bilgiyi kimseyle paylaĢmamaktadır. Yayınevleri, Harvard 

Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi‟nde yera alan kitapların 

telif hakkının kendilerinde saklı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak tüm bu tepkilere 

rağmen proje baĢlatılmıĢtır ve devam etmektedir. Yayıncıların tepkilerinin yanı sıra 

Avrupa‟da bazı çevreler Google‟ın bu projesinin ABD propogandası olduğunu, 

Fransız Kütüphaneciler Birliği ise projede ABD kaynaklı eserlere ağırlık verildiği 

ileri sürmektedir.
56

 Artan bu tepkiler sonucunda Yazarlar Birliği (Authors Guild) ve 

Amerikan Yayıncılar Birliği‟nin de katıldığı bir grup, Google‟ın kütüphanelerdeki 

milyonlarca kitabı dijitalleĢtirerek telif hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle, 2005 yılında 

Google‟a telif hakkı ihlali için bir grup davası açmıĢtır. Bu davaya göre; Google‟ın 

telif hakkı sahiplerinin izni olmadan dijitalleĢtirmek (tarama yapmak), kitaplardan 

elektronik bir veritabanı oluĢturmak ve kısa alıntılar görüntülemek yoluyla kitap ve 

diğer yazılı eser yazarlarının, yayıncılarının ve diğer ABD telif hakkı sahiplerinin 

haklarını ihlal ettiği iddia edilmektedir. Bu dava Google‟ın kamuda yaygın olarak 

bilinen Google Kütüphane Projesi hakkındadır. (Final Notice...; 2009:1,4) Davacı 

grupta yazarları Herbert Mitgang, Betty Miles, Daniel Hoffman, Paul Dickson ve 

Joseph Goulden ve Yazarlar Birliği; yayıncıları ise The McGraw-Hill Comp., 

Pearson Edu., Penguin Gr. (USA), Simon & Schuster, John Wiley & Sons ve 

Amerikan Yayıncılar Birliği temsil etmektedir. (Final Notice...; 2009:6)           

                                                           
56

 
Google‟ın projesi ile ilgili bilgiler Melih Bayram Dede‟nin 2005 yılı Ağustos ayında Polen isimli dergide yayınlanan  yazısından 13/09/2007 tarihinde 

http://www.melihbayramdede.com/2006/10/13/kitaplar-%e2%80%98online%e2%80%99-oldu-yayincilar-kuplere-bindi/ adresinden eriĢilerek alınmıĢtır.  

http://www.melihbayramdede.com/2006/10/13/kitaplar-%e2%80%98online%e2%80%99-oldu-yayincilar-kuplere-bindi/
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Taraflar arasında hazırlanan milyonlarca sayfalık belgeler dahil, yapılan uzun 

incelemeler ve 2 yıldan uzun süredir devam eden anlaĢma görüĢmelerinin ardından 

“5 Ocak 2009 tarihinde / bu tarihten önce yayınlanan kitap ve diğer eserler üzerinde 

ABD telif hakkı sahibi kiĢilerin tamamını kapsayan bir grup adına” davaya dair bir 

“AnlaĢma”
57

 teklifinde uzlaĢılmıĢtır. 5 Ocak 2009 tarihinden önce yayınlanan 

kitaplar AnlaĢmaya dahil edilmemiĢtir. (Final Notice...; 2009:1) Google‟ın her 

türlü suçu veya yükümlülüğü ve grup üyelerinin tazminat haklarını reddettiği bu 

davada; mahkeme “AnlaĢma”yı onaylarsa Google bu davadaki iddialara karĢı hukuki 

olarak sorumlu olmayacaktır, ancak mahkeme tarafların taleplerine dair karar 

vermeyecektir. (Final Notice…; 2009:5) AnlaĢma davacı gruba; 

- Google‟ın kitap veritabanları için abonelik satıĢından, kitaplara çevrimiçi 

eriĢim satıĢından ve reklam gelirleri ile diğer ticari kullanımlardan elde 

ettiği gelirlerin %63‟ü, 

- Google‟dan gelirleri tahsil edecek ve bu gelirleri telif hakkı sahiplerine 

ödeyecek olan bir Kitap Hakları Tescili (“Tescil”) kurmak ve devam 

ettirmek için Google tarafından ödenecek 34.5 milyon ABD Doları, 

- Telif hakkı sahiplerine Google‟ın eserlerini kullanıp kullanamayacağını ve 

ne Ģekilde kullanabileceğini belirleme hakkı, 

- Google‟ın 5 Mayıs 2009 tarihine kadar izinsiz olarak dijitalleĢtirdiği Kitap 

ve Eklemeler için Google tarafından telif hakkı sahiplerine ödenen 45 

milyon ABD Doları yarar sağlayacaktır. (Final Notice…; 2009:1-2) 

 

                                                           
57

 
AnlaĢma bir davacı ve bir davalı arasında bir davanın çözümlenmesin iliĢkin sözleĢme anlamına gelmektedir. AnlaĢmalar hukuki ihtilafları mahkemesiz 

olarak ya da bir jürinin davacı ya da davalı lehine karar vermesi yoluyla çözer. AnlaĢma tarafların dava masraflarını ve dava riskini engellemesine yardımcı 

olur. Bir grup davası anlaĢmasında grup temsilcileri ve bunların avukatları mahkemeden anlaĢmanın adil, mantıklı ve yeterli olduğunu onaylamasını ister.
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 AnlaĢmaya göre Google, izinsiz kullandığı her “kitap” için ve anlaĢmada 

“ekleme” olarak belirtilen kitaplardan aldığı her bölüm (görüntü) için telif hakkı 

sahiplerine belirli ücretler ödeyecektir. DijitalleĢtirilmiĢ olan kitap ve eklemeler için 

nakit ödeme alabilmek ve anlaĢmaya katılmak için 

http://www.googlebooksettlement.com/intl/tr/ adresinde yer alan veya internet 

eriĢimi yoksa anlaĢma yöneticilerinden temin edilebilen talep formu, en geç 5 Ocak 

2010 tarihine kadar doldurulmalıdır.  

 Davaya bakan ABD New York Güney Bölgesi Mahkemesi, anlaĢmayla ilgili 

açıklamaların yer aldığı “Bir Kitap Yazarı, Bir Kitap Yayıncısı Ya Da Bir Kitap Ya 

Da BaĢka Bir Yazılı Eser Üzerinde Telif Hakkı Sahibi Olan BaĢka Bir KiĢiyseniz, 

Haklarınız Google‟ın Kitap ve Diğer Yazılı Eserleri DijitalleĢtirmesine ĠliĢkin Grup 

Davası AnlaĢmasından Etkilenebilir” baĢlıklı internet üzerinden eriĢilebilen bir 

bildiri yayınlamıĢtır. ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi‟nin 

AnlaĢma‟nın adil, yeterli ve makul olup olmadığına ve avukatlık ücret/masraflarının 

onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecek olan “Adil Yargılama DuruĢması”sı    

7 Ekim 2009 tarihinde saat 10:00‟da (Doğu Yaz Saatiyle) veya taraflara bildirilecek 

olan baĢka bir tarihte gerçekleĢecektir. Mahkeme, itirazda ya da yorumda 

bulunulması durumunda bunları duruĢma sırasında değerlendireceğini ve anlaĢma 

için çekilme ya da itiraz için son tarihin 4 Eylül 2009 olduğunu yayınladığı güncel 

bildiride duyurmuĢtur. (Final Notice…; 2009) 

 Google projesiyle ilgili açıklanan AnlaĢma teklifinden sonra, kar amacı 

gütmeyen gruplar, bireyler ve kütüphane derneklerinden oluĢan ve Açık Kitap Ġttifakı 

(Open Book Alliance - OBA) olarak adlandırılan tecrübeli bir grup anlaĢmaya karĢı 

bir koalisyon oluĢturmuĢtur.  

http://www.googlebooksettlement.com/intl/tr/
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New York Times‟ın 21 Ağustos 2009 tarihli haberine göre
58

, Silikon 

Vadisi‟nde antitröst avukat olan ve koalisyonun da avukatlığını yapan Gary L. 

Reback, Microsoft, Amazon ve Yahoo da Google‟ın projesine karĢı kurulan bu 

koalisyona katılmayı planladıklarını söylemiĢtir. Microsoft ve Yahoo, koalisyona 

katıldıklarını doğrulamıĢtır. Amazon herhangi bir yorum yapmamıĢtır. Ancak, daha 

önce Amazon‟un CEO‟su olan Jeffrey P. Bezos, bu anlaĢmayı eleĢtirmiĢtir. Grup, 

Adalet Bakanlığı‟na düzenleme karĢıtı bir baĢvuru yapmayı, OBA üyeleri de 

mahkemede bağımsız olarak itiraz etmeyi planlamaktadır.  

 Elektronik kitapların kullanıcıları olan bireyler ve kütüphaneler ile telif hakkı 

sahibi olan yazarlar ve yayıncılar arasındaki iliĢkileri düzenleyen tüm bu uluslar arası 

düzenlemeler bütün elektronik yayınları kapsamaktadır. Örneğin, tüm elektronik 

yayınlarda olduğu gibi elektronik kitapların kütüphanelerde kullanımı adil kullanım 

ilkesi çerçevesinde ele alınmaktadır, yapılan düzenlemelerde (DMCA, WPTT) 

eğitim kurumları, kütüphaneler ve arĢivler için istisnalar getirilmektedir.  

 Elektronik yayınlarda telif haklarında daha esnek bir koruma anlayıĢıyla, 

paylaĢımı yaygınlaĢtırmayı amaçlayan bir düĢünce hareketi olarak doğan “Creative 

Commons” da e-kitapları da kapsayan düzenlemeler içermektedir. Creative 

Commons (CC) 2001 yılında sanatçılara ve diğer tüm eser sahiplerine, yasaların 

kendilerine verdiği bazı hakları kamuyla paylaĢabilmelerine olanak vererek, özel 

olarak hazırlanmıĢ telif lisansı sözleĢmelerini tavsiye etmektedir. Creative Commons, 

telif haklarında “tüm hakları saklıdır” yerine “bazı hakları saklıdır” sloganıyla yola 

çıkmıĢ ve özellikle elektronik yayınlarda eserlerin izinsiz kopyalanmasıyla yaĢanan 

hukuki sorunlara farklı bir açıdan yaklaĢmıĢtır.  

                                                           
58

 
23/08/2009 tarihinde http://www.nytimes.com/2009/08/21/technology/internet/21google.html adresinden eriĢilmiĢtir.

  

http://www.nytimes.com/2009/08/21/technology/internet/21google.html
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 CC telif lisansıyla kamuya sunulan eserler, ticari amaç dıĢında kullanımı 

destekleyerek internetin bir alıĢveriĢ kanalı yerine gerçek bir bilgi eriĢim platformu 

haline gelmesi yönünde tamamen bağımsız, gönüllü katkılardır.
59

 Creative 

Commons, açık kaynak kodu kullanılarak eserlerin yayımlanmasını ve eser 

sahiplerinin eserlerini diğer kiĢilerin kullanımına açabilmelerini sağlamaktadır.  

 Creative Commons lisanslar dıĢında bazı iĢaret, etiket ve diğer belgeleri de 

içerir ve lisans kullanım Ģartlarını açıklayan semboller 

bulunmaktadır. Tüm lisans türleri eserin bedelsiz, münhasır 

olmayan ve sürekli (telif hakkı yürürlükte olduğu sürece) bir kullanım hakkı verir. 

Her lisans eserin kopyalanmasına, derleme eserler içine alınmasına, dağıtılmasına, 

kamuya sunulmasına ve icrasına izin verir. 6 farklı lisans vardır. Bunlar eser 

sahibinin eserin ticari kullanımına izin verip vermediği, iĢlenmesine izin verilip 

verilmediği ya da ne kadar izin verildiği konularına açıklık getirmektedir.  

 

Resim 86 – CC Lisansları Sembolleri 

                                                           
59

 
Emre Bayamlıoğlu (2010)  “TÜBA: I. Ulusal Açık Ders Malzemeleri ÇalıĢtayı” sunumu. 15/02/2010 tarihinde 

http://uadmk.ulakbim.gov.tr/files/1_UADMK_Calistayi_2010/Creative%20Commons%20lisanslari-Emre%20Bayamlioglu.pdf adresinden eriĢilmiĢtir.
 

Resim 85 – CC Etiketi 

http://uadmk.ulakbim.gov.tr/files/1_UADMK_Calistayi_2010/Creative%20Commons%20lisanslari-Emre%20Bayamlioglu.pdf
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 Tüm lisanslar, lisansın bir kopyasının esere iliĢtirilmesini veya dijital ortamda 

“URI (Uniform Resource Identifier)” eklenmesini; eserin tüm kullanımlarında eser 

sahibinin adının belirtilmesi Ģarttır. Gayri-ticari lisanslar, eserin direk ticari amaçlı 

kullanımını engeller. Aynen paylaĢım kurallı izin veren lisanslar, kullanıcıya kendi 

yarattığı iĢleme eser üzerinde baĢkalarının da iĢleme yapmasına izin verme 

yükümlülüğü getirir.  Ayrıca lisanslar, kullanıcının dağıtım veya kullanım sırasında 

lisans hükümlerini üçüncü kiĢilere açıkça beyan etmektedir. (Bayamlıoğlu; 2010) 

 Telif haklarıyla ilgili yapılan düzenlemelerde yalnızca “elektronik kitap”lar 

için hazırlanmıĢ bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle düzenlemeler tüm 

elektronik yayınları kapsayacak Ģekilde yapılmıĢtır.  

 Ulusal ve uluslararası olarak hazırlanan telif hakkı düzenlemeleri ticari değere 

sahip elektronik kitaplarda telif haklarının korunması için gereken tedbirleri sağlamıĢ 

ve hak sahipleriyle kullanıcılar arasındaki sorunların çözümünde etkili olmuĢtur. 

Ancak korsan yayıncılık sorununa karĢı yazarlar, yayıncılar, ilgili sivil toplum 

örgütleri ve yetkili devlet organları iĢbirliği halinde mücadelesini sürdürmektedir.  
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V.BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE DURUM 

  

Ülkemizde elektronik kitap kullanımı; yazarların, yayıncıların, 

kütüphanelerin ve kullanıcıların e-kitaplara bakıĢı, e-kitap yazılım ve donanım 

üretimi, e-kitap biçimleri, e-kitapların üretimi ve dağıtımı, e-kitaplarla ilgili yapılan 

çalıĢmalar, konsorsiyumlar, telif hakkı ve derleme konusundaki düzenlemeler ve bu 

düzenlemelerin e-kitapları ne Ģekilde etkilediği hakkında bilgilerin yer aldığı bu 

bölümde amaç, ülkemizdeki mevcut durumun tespitini yapmaktadır. Mevcut 

durumun tespitini yaparken önceki bölümlerle paralel bir akıĢ izlenecektir.  

E-kitap endüstrisinin dünyadaki geliĢimiyle ülkemizdeki mevcut durumu 

karĢılaĢtırdığımızda “ülkemizde e-kitap endüstrisinin geliĢmediğini” söylemek 

mümkündür.  

E-kitap endüstrisinin paydaĢlarından biri olan yayıncılar tarafından konunun 

nasıl algılandığını ortaya koymak için hazırlanan iki aĢamalı küçük bir anket Türkiye 

Yayıncılar Birliği‟ne bağlı yayıncılara gönderilerek alınan sonuçlara göre 

yayıncıların konuya olan olumlu veya olumsuz yaklaĢımları nedenleriyle 

açıklanmıĢtır. 

E-kitap kullanımıyla ilgili kütüphanelerde ve özellikle üniversitelerde yapılan 

çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢ, ülkemizde önceki yıllarda yapılan ve internet 

ortamında yayınlanmıĢ olan birkaç anketten yararlanılarak sonuçlarına yer 

verilmiĢtir. Ülkemizde yayıncılar, yazarlar, kullanıcılar ve kütüphanelerin konuyla 

ilgili yaklaĢımlarının belirtildiği bu bölümde son olarak yürüklükte bulunan derleme 

ve telif hakka yasaları e-kitaplar açısından değerlendirilmiĢtir. 
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 Elektronik kitap kavramı, ülkemizde dünyadaki örneklerin farklı olarak 

sadece dijital bir dosya olarak görülmektedir. Dünyada elektronik kitap, bazı 

kesimlerce basılı kitabı ortadan kaldıracak bir tehdit kadar güçlü görülürken, 

ülkemizde hem yazarlar ve yayıncılar hem de kullanıcılar için henüz çekicilik 

kazanmamıĢtır.  

 Dünyada artan elektronik kitap yazılımları ve donanımlarına paralel 

oluĢturulan çok sayıda elektronik kitap biçimine rağmen, ülkemizde e-kitaplar 

internet aracılığıyla eriĢilen ve e-kitap okuyucuların fiyatlarının yüksek oluĢu 

sebebiyle sadece PC kullanılarak görüntülenip okunan e-kitap biçimleriyle sınırlıdır. 

Ülkemizde geliĢtirilen bir elektronik kitap yazılımı veya donanımı yoktur. Az da 

olsa genellikle kullanılan e-kitap biçimleri ve yazılımları; PDF (Acrobat Reader), 

DOC (Microsoft Office Word), LIT (Microsoft Reader) ve HTML (Internet 

Explorer)‟dir. (Gürcan; 2005:5)  

 Ülkemizde elektronik kitap yayınlayan ve e-kitap yayıncılığının gelişimi 

için kurulan birkaç websitesi bulunmaktadır. Bu siteleri tanıtacak olursak; 

- Altkitap.com (http://www.altkitap.com): 2000 yılında 6 kitaplık bir 

koleksiyonla; özgün kitapları, iyi bir eleme, değerlendirme ve baskıya hazırlık 

aĢamasından geçirip, özgün tasarımlarla biçimlendirmek ve altKitap halinde 

hazırlanan bu ürünleri ücretsiz olarak sunmak amacıyla kurulan altkitap 

ülkemizdeki ilk online yayınevidir. Eserini, e-kitap olarak yayınlatmak 

isteyenlere yardımcı da olan sitede, e-kitaplar yayınlanmadan önce ciddi bir 

editöryal değerlendirmeden geçmektedir. (Milliyet Kitap; 2007) Dünyanın her 

yerinden okuyucusu bulunan sitedeki yazarlar, gönüllü olarak yayınları için 

telif hakkı talep etmemektedir.  

http://www.altkitap.com/
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- Exlibrary.com (http://www.exlibrary.com): Elektronik kitapla ilgili hem genel 

hem de teknik bilgilere yer verilmektedir. E-kitap örnekleri de bulunan site, bu 

alanda ülkemizdeki en geniĢ web sitesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye‟de 

yayınlanan ilk e-kitap olan ve yayınevi baskısı olmayan Ali Rıza Esin‟in 1997 

yılında yazmıĢ olduğu “41 Derece” isimli Ģiir kitabı bu sitede yayınlanmıĢtır. 

Sitenin amaçları arasında e-kitap yayınlamanın yanı sıra konuyla ilgili 

teknolojik yenilikleri duyurmak ve kavramı yaygınlaĢtırmak da bulunmaktadır. 

Exlibrary, iPod‟la    e-kitap okumak için bir proje geliĢtirmiĢtir. Buna göre, txt 

uzantılı düz metin dosyalarının iPod ile okunabileceğinden yola çıkarak sitede 

yayınladıkları kitapların iPod‟la uyumlu sürümlerini de tek bir sıkıĢtırılmıĢ 

dosya içinde kullanıcılarına sunacaktır.  

- Ekitap.gen.tr (http://www.ekitap.gen.tr): E-kitap oluĢturmak için gerekli 

bilgiler ve e-kitap konusundaki makalelere eriĢebileceğiniz ve ücretsiz e-kitap 

hazırlama ve dağıtma hizmeti veren bir sitedir. 

Ülkemizde e-kitapla ilgili ilklerden bahsedecek olursak; 

- Ġnternet üzerinde tamamı yayınlanan ve yayınevi baskısı olmayan ilk 

Türkçe e-kitap, Exlibrary‟de yayınlanan “41 Derece” isimli eserdir.
 60

 

1997 yılında PC World Türkiye editörlerince baĢlatılan bir e-kitap 

denemesi de, okurlarla etkileĢimli olarak yazılan “Örümcek” isimli 

polisiye romandır.  

- Ġlk e-kitap okuyucu, Walkbook ismiyle 2007 yılında UBĠT (Uğur Bilgi 

Teknolojileri) tarafından satıĢa sunulmuĢtur. 
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27/09/2007 tarihinde http://www.exlibrary.com/e-kitap/e-kitap-kesfedildi adresinden eriĢilmiĢtir.

 

http://www.exlibrary.com/
http://www.ekitap.gen.tr/
http://www.exlibrary.com/e-kitap/e-kitap-kesfedildi
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 Ülkemizde e-kitap kullanımı yaygın olmasa da e-kitap kavramını duyurmak, 

e-kitapları geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak için Bilgi Yayınevi, öykü ve Ģiir dalında   

e-kitap yarıĢmaları düzenlemiĢtir. Ġlki 2001 yılında düzenlenen e-kitap yarıĢması, 

2002 yılında “e-kitap 2002” adıyla ve Microsoft Türkiye‟nin ve Radyo ODTU‟nün 

de desteğiyle gerçekleĢmiĢtir. BTnet‟in haberine göre
61

, E-kitap 2002 koordinatörü 

Argun Tozun, ülkemizde edebiyata gönül verip özgün eserler kazandıran ama 

isimlerini duyuramayan birçok yazar olduğunu, ancak ekonomik koĢullar yüzünden 

yayınevlerinin daha seçici davrandığını ve çok az sayıda eserin yayınlanabildiğini 

belirterek e-kitabın bu açıdan yayın dünyasının önünde yeni bir ufuk açacağını ve 

birçok eserin, maliyeti daha düĢük olan e-kitap biçiminde yayınlanma Ģansı 

bulabileceğini söylemiĢtir. Yine Bilgi Yayınevi tarafından 2003 yılında düzenlenen 

Ģiir dalındaki e-kitap yarıĢmasında ise, niteliksizlik sebebiyle yüzlerce eserden hiçbiri 

ödüle değer bulunmamıĢtır. Ahmet Özer, Atilla Ġlhan, Biray Üstüner, Cevat Çapan, 

Hidayet KarakuĢ, Hüseyin YurttaĢ ve Sunay Akın‟dan oluĢun Seçici Kurul, yapmıĢ 

olduğu açıklamada değerlendirmeye alınan 126 eserden ödüle değer eser 

bulunamadığını ve çoğunluk kararıyla ödül verilmemesini kararlaĢtırdıklarını 

açıklamıĢtır. 

 Bu iki örnekte de görüldüğü gibi aslında e-kitap maliyetleri düĢüren, yeni 

yazarlar için tanınma ve okunma fırsatı yaratacak bir biçim olarak yayın dünyasında 

yeni bir baĢlangıç olarak görülse de, yazarlar e-kitabın dileyen herkese yazar olma 

Ģansı vermesi sebebiyle eserleri dil ve anlatım bakımından niteliksizleĢtiğini 

düĢünmektedir.  
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 Ġnternetin hayatımızın her alanında kullanılmaya baĢlamasıyla birlikte kitap 

dünyasının da bu yenilikten etkilendiğini ve yalnızca sanal ortamda yer alan e-kitap 

adı verilen kitapların yayınlandığını belirterek, E-kitabın mucidi ve ilk e-kitapları 

yayımlayan 35 yıllık Gutenberg Projesi‟nin kurucusu Michael Hart‟la bir röportaj 

yapan Milliyet Kitap, 06 Temmuz 2007‟de yayınlanan Miraç Zeynep Özkartal‟ın 

hazırladığı “Okumanın e-hali” isimli yazısında
62

; Gutenberg‟ten Bugüne                  

e-kitaplardan, e-kitapların nasıl okunduğundan, e-kitap biçimlerinden, Gutenberg 

Projesi‟nden, dünyadaki e-kitap satıĢ sitelerinden ve e-yayınevlerinden, e-kitapların 

avantajları ve dezavantajlarından; Türkiye‟deki e-kitap siteleri, e-yayınevleri, korsan 

e-kitaplar, okuyucuların, yazarların ve yayınevlerinin e-kitapla ilgili görüĢlerinden 

bahsetmektedir. 

 Milliyet Kitap‟ın bu yazısında Altkitap.com‟un yazarlarından Ayfer TUNÇ, 

“Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” ve “Ömür Diyorlar Buna” adlı 

kitaplarının AltKitap'ta yayımlandıktan sonra basıldığını, internet okurlarının bir 

bölümünün basılı kitapla pek yakından ilgilenmediğini, internetteki metinleri daha 

yakından takip ettiklerini; hatta bu okurların bir bölümünün basılı olarak okumayı 

tercih etmeyecekleri kitapları e-kitap olunca okuduklarını söylemiĢtir. Ayfer Tunç‟a 

göre, e-kitabın en büyük avantajı dünyanın dört bir tarafından çok farklı kitlelere de 

ulaĢabilmesi ve basılı kitaba ulaĢabilme sınırlılığını ortadan kaldırmasıdır. Tunç, 

internette yayımlanmıĢ bir kitabın, basılı kitaba dönüĢtüğünde okur bulamayacağını 

düĢünenlere, “Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” kitabının basılmadan 

önce, yaklaĢık üçte ikisini internette yayımladığını, bunun kitabın varlığının ve 

içeriğinin kulaktan kulağa yayılmasına, daha basılmadan kitapçılarda sorulmasına 

sebep olduğunu ve kitabının sonuçta 130 binden fazla sattığını hatırlatmaktadır. 
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 Milliyet Kitap, herkes tarafından tanınan ünlü yazarlara e-kitap hakkında ne 

düşündüklerini sormuĢ ve aĢağıdaki yanıtları almıĢtır:
63

 

“Pınar KÜR: İnternetten indirilen her türlü sanat eserine karşıyım. Internet, aşırı kolaylık, fakat 

yanlış kolaylık sağlıyor. Bir edebiyat eserinin yaratılması sırasında harcanan emeğin böyle bir 

ortamda yeterince değerlendirilmediği düşüncesiyim. Sağladığı kolaylığın sanat eseri için geçerli 

olmaması gerek.  Son zamanlardaki değer kayıplarını biraz da internette bir tuşa basar basmaz her 

şeyi elde edebilme düşüncesine bağlıyorum. 

Hasan Ali TOPTAŞ: Teknolojiye çok uzağım, e-kitapları ilk defa sizden duyuyorum. Ben kitapların 

ağırlığı ve kokusu olduğuna inanıyorum. Ekrandan okumanın zevki varsa bile ben buna aşina değilim. 

İnsanın sayfaları çevirirken parmaklarının arasında ağırlık hissetmesi gerek. Kitap sadece bir nesne 

değil, okundukça, satırların altı çizildikçe kişilik kazanıyor. Bazen kaybettiğiniz bir kitabın yenisini 

alıyorsunuz ama onun yerini tutmuyor. Çünkü kitapla aranızda gönül bağı oluşuyor. 

Elif ŞAFAK: Internet kitapçılığı bir yandan muazzam bir demokratikleşme ve dinamizm getirdi, 

tekelleri sarstı, bilgiyi ve kitapları ulaşılabilir kıldı ki, ben bunun gayet pozitif bir gelişme olduğuna 

inanıyorum. Ama bir yandan da emeğin ve sanatın kalitesizleşmesine sebep oldu, bilgi kirlenmesi 

yarattı. Ben her şeye rağmen interneti sevenlerden, önemseyenlerdenim. Kitapların şekli değişmek 

zorunda kalır mı? Sanmıyorum. Kitap okumak iptiladır, tutkudur. 

Ahmet ÜMİT: Yazı ilk ortaya çıktığında kitap yoktu, tabletler vardı. Önemli olan, yazının ilettiği 

düşünce ve duygudur, zaman içerisinde yazıyı döktüğümüz form değişiklikler geçirebilir. Mesele, 

yazının yahut edebiyatın kalıcı olması. Belki Hititler'e sorsak "Kitaba karşıyım, tabletler güzel" 

diyecekti. Bu nedenle ben de kitaptan okumayı sevmeme rağmen ilkesel olarak e-kitaba karşı 

değilim.” 
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Yine Milliyet Kitap, aynı tarihli yazısında E-kitapların yaygınlaşmasının 

yayınevlerini nasıl etkileyeceğini Türkiye‟nin önde gelen yayıncılarından İşbankası 

Kültür Yayınları ve Doğan Kitap‟a sormuĢ Ģu yanıtları almıĢtır: 

“Doğan Kitap Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu: Kitabı koklamadan, dokunmadan, sayfalarını 

çevirmeden baskı kararı vermiyoruz" Kitabın öyküsü kolay kolay sonlanmaz gibi geliyor bana. Elbette 

elektronik çağ önümüze yeni olanaklar sunuyor. Binlerce yıllık hafızayı teknolojinin de yardımıyla çok 

küçük boyutlardaki çiplere sığdırabilmek ve tek bir ekran ya da elektronik kağıtla bu bilgiye 

ulaşabilmek bizler olduğu kadar gelecek nesiller için de çok önemli bir gelişme. Yayıncılığın bundan 

böyle iki ayrı kulvar olarak gelişeceğini öngörüyorum. E-kitap, normal yayıncılıktan çok farklı 

teknikler barındırıyor. Daha sonra kaçınılmaz olarak iki kulvar bir noktada kesişecek. Bilgi yoğun 

içerikler e-kitaplarda, sanat yoğun içerikler ise dokunulabilen ve hatta şahane görünüme sahip butik 

kitaplarda toplanacak. Hatta kitap sahibi olmak koleksiyonerlikle eşdeğer kabul edilecek. Kağıdın, 

baskının, dağıtımın maliyeti asla elektronik ortamla boy ölçüşemez, biri emek yoğun, diğeri bilgi ve 

teknoloji yoğun işler. Bu sektörde öncü kabul ediliyorsanız, er ya da geç yolunuz e-kitapla kesişecek 

elbette. İşimiz şimdilik dokunabilen, sayfaları çevrilen kitaplar üretmek, yani yayıncılık. Bu yakın bir 

gelecekte dijital bir arşiv ya da kütüphane yaratmayacağımız anlamına gelmiyor. E-kitap, asıl işimiz 

olan basılı yayıncılığın bir yan kolu, belki de pazarlama ayağı şeklinde düşünülebilir. Şimdiye kadar 

herhangi bir e-kitap yayımlamadık. Elbette yurtdışından kitaplar ararken e-kitapları takip etmek 

zorundasınız. Ancak, kitabı koklamadan, dokunmadan, sayfalarını çevirmeden baskı kararı 

vermiyoruz.  

İş Bankası Kültür Yayınları Koordinatörü Rengin Karan: "İlerde bu sektörde yer almayı 

düşünüyoruz" e-kitap'ın uzun vadede kitabı ortadan kaldırabileceğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda 

yayıncılığın bu yöne kayacağını da sanmıyor ve yayınevi olarak e- kitabı bir tehlike olarak 

görmüyoruz. İş Bankası Yayınları olarak bu sektörde de yer almayı düşünüyoruz. Tüm yeniliklere açık 

bir yayınevi olarak e-kitapları takip ediyoruz ancak bu konuda henüz bir yayınımız yok.” 
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 Amerika baĢta olmak üzere yurtdıĢındaki diğer ülkelerde e-kitaplar, 

yayıncılara maliyeti basılı kitaplara oranla daha az olduğundan kullanıcılarına daha 

uygun fiyatlarla satılmaktadır. Aynı isimdeki bir kitabın basılı biçimiyle elektronik 

biçimi arasında önemli fiyat farklılıkları bulunmaktadır Örneğin, Amazon.com‟da 

Dan Brown‟un son kitabı “Lost Symbol”ün basılı hali 16.47$ iken Kindle‟ın tescilli 

biçimi AZW formatındaki e-kitap versiyonu 9.99$ fiyatla satılmaktadır. 

 Ülkemizde ise e-kitap kullanımı ve e-kitap yayıncılığı henüz geliĢmediği için 

kullanıcılar, internette telif hakkı kanununa aykırı olarak çoğaltılıp paylaĢılan 

“korsan kitapları” e-kitap olarak değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin en güzel 

örneği, “Exlibrary.com” tarafından 01 Ekim 2006 tarihinde baĢlatılan ve 13 Nisan 

2007‟de sonuçlanan e-kitap anketi sonuçlarıdır.
64

 Ankette “Ücretli olsa e-kitap 

(gündemdeki Türkçe kitapları) okur muydunuz?” sorusu toplam 633 kiĢiye 

sorulmuĢ ve bu soruya; 

-  309 kiĢi “Hayır, okumam” (%49), 

- 169 kiĢi “ Fiyatına bağlı, okurum” (%27), 

- 130 kiĢi “ Evet, okurum” (%20),  

- 26 kiĢi “ Hiç kitap okumam” (%4) yanıtını vermiĢtir.  

Genel bir değerlendirme olmasa bile, anketin hedef kitlesini baz alarak bir 

değerlendirme yaptığımızda, günümüzde toplumun e-kitaba bakıĢ açısının dört yıl 

geçmiĢ olmasına rağmen değiĢmediğini düĢünürsek; e-kitabın ücretsiz olması 

gerektiğini düĢünenlerin, e-kitap üretimi, dağıtımı ve kullanımı için gerekli 

teknolojik altyapıyı oluĢturmanın yayıncılar, kütüphaneler ve hatta ülke için toplam 

maliyetleri konusunda herhangi bir bilgilerinin olmadığını söylemek mümkündür.  
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 Ülkemizde e-kitap yayıncılığı ile ilgili olarak 2005 yılında Mehmet Düzgün 

tarafından hazırlanan “Elektronik Yayıncılık ve Türkiye‟deki Yayınevlerinin 

Elektronik Yayıncılığa BakıĢ Açıları” isimli yayımlanmamıĢ bitirme tezi için yapılan 

çalıĢmada elde edilen sonuçlara göre; (Gürcan; 2005:4-5) 

- Ġnternette 30 civarında web sitesinde türkçe içerikli e-kitaplar yer almaktadır. 

- Bu sitelerde ayrı e-kitap bölümleri bulunduğu ve sitelerden ücretsiz e-kitap 

yüklenebilmektedir.  

- Bu sitelerdeki e-kitaplar genellikle Ģiir ve bilgisayar yazılımları ile ilgilidir. 

- Google‟da e-kitap araması sonucu çıkan sitelerdeki içerikler incelendiğinde, 

çıkan sitelerin çoğunun amatör olarak kurulduğu saptanmıĢtır. 

- Bulunan e-kitap sitelerinden yalnızca biri dıĢında, tamamındaki e-kitaplara 

ücretsiz olarak eriĢilebilmektedir. 

- Bazı sitelerde ise ücretsiz üyelikle e-kitap listelerine ve e-kitaplara 

eriĢilmektedir. 

- E-kitap listelerinin çok yetersiz olduğu, birçoğunda 10 civarında e-kitap 

listesi yer aldığı ve hatta sitelerin eser sahipleri tarafından kuruldukları 

saptanmıĢtır. 

- E-kitap listelerinde yer alan kitaplar genellikle Ģiir, deneme, öykü türündedir. 

- E-kitap listelerinin 2004 yılı itibariyle geliĢmeye baĢladığı ortaya çıkmıĢtır. 

- E-kitaplar çoğunlukla pdf, doc, lit ve html biçimdedir. 

- E-kitap yayıncılığı, bireysel çabalarla yürütülmektedir. 

- E-kitap okuyucuların fiyatlarının pahalı oluĢu geliĢimini etkilemektedir. 

- E-kitapların yalnızca bilgisayar tabanlı kabul edilmesi, gelecekte ne olacağı 

konusundaki Ģüpheler yayıncıların bu alana yönelmesini güçleĢtirmektedir. 
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E-kitap okunup okunmadığı ilgili olarak yine aynı çalıĢmada yer alan ve 

“dergibi.com” sitesinden alınan anketlerin sonuçlarına göre; 

 Toplam 307 kiĢiden, - 68 kiĢi (%22) e-kitap okumaktadır.  

- 239 kiĢi (%77) e-kitap okumamaktadır. 

 Toplam 534 kiĢiden, - 225 kiĢi (%42) ayda 1-2 kitap okumaktadır. 

- 151 kiĢi (%28) ayda 2-4 kitap okumaktadır. 

- 148 kiĢi (%28) ayda 4 ve üzeri kitap okumaktadır. 

Aynı çalıĢmada yayıncılarla yapılan (2005) bir anket değerlendirmesi ise;  

- Türkiye Yayıncılar Birliği kataloguna göre 159 yayınevi bulunmaktadır. Bu 

159 yayınevinden 122‟sinin web sitesi bulunmaktadır. 

- Web sitesi bulunan yayınevlerinden %10‟u e-kitap yayıncılığına yönelik 

çalıĢmalar yapmaktadır. Ancak e-kitap yayıncılığı çalıĢmaları yapan 

yayınevlerinin tamamı bunun için ayrı bir bütçe oluĢturmamıĢtır. 

- Ayrı bir bütçe oluĢturulmamasına rağmen, e-kitap yayıncılığının sektörü 

olumlu etkileyeceğini düĢünenlerin oranı %70‟tir. 

- Mevcut altyapının e-kitap yayıncılığı için yeterli olduğunu düĢünenlerin oranı 

ise sadece %30‟dur. 

- 2005 yılı itibariyle e-kitap yayıncılığıyla uğraĢan ve bunu ticari olarak 

gerçekleĢtiren herhangi bir yayınevi bulunmamaktadır. 

- Web sitesi bulunan yayınevlerinden hiçbirinde herhangi bir e-kitap yayını 

olmadığı gibi, e-kitapla ilgili bir bağlantı veya bilgiye de rastlanmamıĢtır. 

Bu değerlendirmeye göre yayınevleri, e-kitap yayıncılığı için ülkemizdeki teknolojik 

altyapının yetersiz olduğunu, ancak e-kitap yayıncılığının yayıncılık sektörünü 

geliĢtireceğini düĢünmektedir. 
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 E-kitaplarla ilgili ülkemizdeki mevcut durumu yayıncılar açısından ortaya 

koymak ve yayıncılarımızın elektronik kitap konusundaki çalıĢmaları ve görüĢleri 

hakkında fikir edinmek için bir anket hazırladık. Bunun için Türkiye Yayıncılar 

Birliği ile e-posta yoluyla iletiĢim geçerek yayınevlerinin e-posta adreslerini edindik. 

Türkiye Yayıncılar Birliği‟ne bağlı toplam 304 yayınevinden, e-posta adresi bulunan 

yayıncılara iki aĢamalı bir anket gönderdik. 09 Temmuz 2009 tarihinde anketimizin 

ilk aĢaması için e-posta adresleri bulunan 265 yayınevine “E-kitap yayıncılığı 

yapıyor musunuz?” sorusunu yönelttik ve bu soruya yalnızca “evet” ya da “hayır” 

biçiminde cevap vermelerini istedik. “Hayır” cevabını verenlerden e-kitap 

yayıncılığını niçin tercih etmediklerini birkaç baĢlıkla belirtmelerini istedik. 

Anketimizin ilk sorusuna e-posta gönderdiğimiz 265 yayınevinden; 

 Evet cevabını verenlerin sayısı: 3 

 Hayır cevabını verenlerin sayısı: 24+2  

(ÇalıĢmalarımız var/düĢünüyoruz diyenlerin sayısı: 2) 

sadece 29 yayıncıdan cevap alabildik. Cevap alamadığımız yayınevlerine anketimizi 

birer hafta arayla olmak üzere iki defa daha göndermiĢ olmamıza rağmen herhangi 

geribildirim alamadık. Aslında bu durumda yayıncıların “e-kitap yayıncılığı”na 

yeterince ilgi duymadıklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Sorumuza 

“Hayır” cevabını veren yayıncıların “e-kitap yayıncılığını tercih etmeme” nedenlerini 

maddeler halinde belirtirsek; 

 Geleneksel kitap ile e-kitap yayıncılığının çok farklı sektörler olması. 

 Toplumda e-kitapa karĢı yeterli ilginin ve talebin olmaması. 

 E-kitap okuyucuların (e-book reader) ülkemizde yaygınlaĢmaması ve kitap 

okurlarının buna henüz alıĢık olmaması. 



 

234 

 E-kitap ve ürünlerinin satıĢını yapabilecek mağazaların azlığı. 

 Ülkemizde henüz e-kitap pazarının oluĢmamıĢ olması. 

 Yayıncıların konuyu inceleme fırsatı bulamamaları ve yeterli bilgi sahibi 

olmamaları. 

 E-kitap yayıncılığı maliyetlerinin yüksek olması. 

 Ülkemizdeki bilgisayar ve teknoloji sahipliği düĢünülürse, e-kitap okuyucu 

gibi taĢınabilir bir cihaz aracılığıyla kitap okumanın kimi kesimler için çok 

uzak olması ve bunun için gereken yatırım maliyetlerinin yüksek olması, 

 E-kitap yayıncılığı için teknik, teknolojik altyapı ve personel yetersizliği. 

 Geleneksel kitaplarla kurulan duygusal bağın (kağıdın kokusu, kağıda 

dokunma gibi) elektronik kitaplarla sağlanamayacağı düĢüncesi.  

 Ekrandan kitap okumanın kağıttan alınan keyfi vermeyeceği düĢüncesi. 

 Elektronik ortamın edebiyatın doğasına aykırı olduğu düĢüncesi. 

 Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların eğitiminde e-kitap kullanılmasının 

geleneksel kitap alıĢkanlıklarını değiĢtireceği düĢüncesi ile e-kitapların 

gelecekte basılı kitapları ortadan kaldıracak bir tehdit olarak görülmesi. 

 E-kitapların bilginin ulaĢılabilirliğini kolaylaĢtırmasına karĢın, bilginin 

güvenilirliğini zedelediği düĢüncesi. 

 Özellikle eğitim sektöründe iyi niyetle bilginin paylaĢılmasını sağlamak için 

her eğitimcinin amatör kiĢisel yayıncılık yapabilmesinin, e-kitaplardaki 

bilginin kalitesini, e-kitapların görsel estetiğini ve eğitimde pedagojik durumu 

olumsuz etkileyeceği ve bilgi kirliliği oluĢturacağı düĢüncesi. 

 E-kitap taleplerinin daha çok sözlük, ansiklopedi vb. kaynaklar için olması. 
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 Paralel yayıncılık yapan yayıncıların (basılı kitap+CD) eserlerinin izinsiz 

olarak internette paylaĢılması. 

 E-kitap satıĢı sonrasında kitabın illegal yöntemlerle çoğaltılarak, korsan 

satıĢının veya dağıtımının engellenmesinin Ģu anda mümkün olmaması. 

 Yazarların e-kitap satıĢlarından tatminkâr bir telif geliri alamayacakları 

düĢüncesiyle e-kitap konusunda isteksiz olmaları. 

 Yazarlar eserleri oluĢturmak için zaman ve emek harcarken, yayıncılar eserler 

için büyük bütçeler ayırırken; toplumda herhangi bir eserin bedel ödenmeden 

kopyalanarak kullanılması bir hak olarak görüldüğünden özellikle e-kitapların 

korsan yayıncılığı ve korsan kitap kullanımını arttıracağı düĢüncesi. 

 Sanal ortamda telif haklarını koruma yöntemleri geliĢtirilmeden sistemsiz bir 

biçimde e-kitap yayıncılığı yapmanın edebiyata ve ilgili sektörlere zarar 

vereceği düĢüncesi. 

 E-kitap yayıncılığı için gereken hukuki altyapının hazır olmaması. 

 Yayıncılık sektörünün yapısal sorunları çözülmeden e-kitap yayıncılığına 

baĢlamanın uygun olmaması. 

 Günümüz Ģartlarında geleneksel yayıncılıkta bile korsan yayınlarla mücadele 

eden yayıncıların ve yazarların durumu düĢünüldüğünde yayıncıların elektronik kitap 

yayıncılığına sıcak bakmama nedenleri haklı görülebilir. Yayıncıların özellikle telif 

hakları ve korsan yayıncılık gibi konulardaki endiĢeleri giderilmeli, e-kitap 

yayıncılığına geçiĢ için gerekli teknolojik altyapının oluĢturulmasındaki yüksek ilk 

maliyetler konusunda destek olunmalı ve yayıncılar bu alanda teĢvik edilmelidir. 
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Anketimize “EVET” cevabını veren üç yayınevinden (ArkadaĢ Yayınları, Pegem 

Akademi Yayınları, Farklı Yayıncılık) ikisi 12 sorudan oluĢan ikinci anketimize 

cevap göndermiĢtir. Bir yayınevi ise anketi dört farklı zamanda kendisine 

göndermemize rağmen herhangi bir yanıt vermemiĢtir. Buna göre;  

 Anketimize yanıt veren ArkadaĢ Yayınları‟nın cevaplarını değerlendirirsek;   

Ģu anda basılı kitap yayıncılığı yaptığını ancak e-kitap yayıncılığı için 

ilerlemiĢ düzeyde hazırlıkları olduğunu ifade etmiĢtir. Yayın yelpazesindeki 

kitaplarını, e-kitap maliyetlerini esas alarak fiyatlandırıp, kendi web sitesi 

üzerinden indirilebilecek biçimde PDF olarak veya kopyalamaya karĢı kendi 

formatlarında ve sadece kendi cihazlarında çalıĢacak Ģekilde kurumsal ve 

bireysel müĢteriler için satıĢa sunacaklarını belirtmiĢlerdir. Henüz e-kitap 

yayıncılığına geçmediklerinden satıĢ bilgileri ve hukuki sorunlarla ilgili 

sorularımıza herhangi bir cevap verememiĢlerdir. 

 Pegem Akademi‟nin anketimize verdiği yanıtlara göre, yayınevi fen bilimleri, 

sosyal bilimler, güzel sanatlar, sağlık, tarih ve coğrafya alanlarında; 

okulöncesi, yükseköğretim, yetiĢkinler ve uzmanlar yönelik eğitsel kitaplar 

(ders kitapları, test kitapları gibi) yayınlamaktadır. E-kitaplarını kendi web 

sitesi veya online alıĢveriĢ siteleri üzerinden satıĢa sunmaktadır. E-kitapları 

fiyatlandırırken Ģu anda basılı kitapların fiyatlarını baz almaktadır. Basılı 

kitaplarını e-kitaba dönüĢtüren Pegem Akademi‟de e-kitap tanımımıza uygun 

bir e-kitap bulunmamaktadır. Pegem Akademi, gelecek yıllarda e-kitaplarını 

e-kitap okuyucuyla birlikte epub biçimde hizmete sunmayı ve kopyalamaya 

karĢı da Ģifrelendirme yoluyla güvenlik sağlamayı planlamaktadır.          
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Paralel yayıncılık yapan yayınevi, e-kitap satıĢlarının basılı kitap satıĢ 

oranlarıyla karĢılaĢtırılamayacak kadar az olduğunu, yasal olarak ise henüz e-

kitap yayınlamadıkları için herhangi bir sorun yaĢamadıklarını ancak ilerde 

telif ve gerçek satıĢların yayıncıya yansımaması gibi sorunlarla 

karĢılaĢılabileceğini düĢünmektedir. 

 12 soruluk anketimize cevap alamadığımız Farklı Yayıncılık‟ın web sitesi 

(http://www.farkliyayincilik.com/default.asp) incelemesine göre; yayınevi 

özellikle ilköğretim sınıflarına yönelik eğitim kitapları yayınlamaktadır. Web 

sitesinde “e-kitap” kelimesiyle arama yaptığımızda “online eğitim” ürünleri 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerden biri tüm ilköğretim sınıfları için 

üyelikle internet tabanlı uzaktan eğitim hizmeti sunan bir yazılım, diğer ikisi 

ise ilköğretim 1.sınıf ve anasınıflar için interaktif eğitim sağlayan 

animasyonlarında yer aldığı CD e-kitaplardır. 

 Anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde, Türkiye‟de yayıncılar e-kitap 

yayıncılığına henüz sıcak bakmamaktadır. Ancak birçok yayıncı e-kitapların 

özellikle uzaktan eğitimde e-öğrenme yöntemleri için çok kullanıĢlı olacağını ve 

araĢtırmacılar için gelecekte vazgeçilmez kaynaklar olacağını belirtmektedir.   

 08 Kasım 2009 tarihli Business Week Türkiye dergisindeki “Yayıncılığın 

Belirsiz Geleceği” baĢlıklı yazıda, Z kuĢağı veya Milenyum kuĢağı denilen yeni 

gençliğin ve dijital dönem çocuklarının e-kitap dönemini baĢlatabileceği ve yalnızca 

Türkiye‟de değil tüm dünyada yayıncıların e-kitap konusunda nasıl bir tavır 

takınmaları gerektiğini bilmediklerinden; e-kitabın kağıt ve baskı maliyetini ortadan 

kaldıran dolayısıyla daha fazla kar vaat eden, ancak izinsiz kopyalanmanın 

oluĢturacağı zararın iflasları dahi tetikleyeceği belirtilmektedir.  

http://www.farkliyayincilik.com/default.asp


 

238 

Ülkemizde yayıncılar bu endiĢeleri taĢırken, yurtdıĢında gerek yapılan telif 

hakkı düzenlemeleri, diğer uluslar arası hukuki sözleĢmelerle ve telif hakkı ihlali 

cezalarıyla, gerekse dijital hak yönetimi sistemleri, geliĢtirilen yazılım ve 

donanımlarla e-kitapların izinsiz kopyalanması engellenmektedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı‟nın üç ilköğretim okulunda baĢlattığı e-kitapla eğitim 

pilot uygulamasının, yayıncılık sektörünün elektronik yayıncılığa geçiĢini 

hızlandıracağı öne sürülen yazıda, Z kuĢağının kitabın fiziksel varlığı, kağıt kokusu 

gibi psikolojik etkileri konusunda hassas olmadıkları ve e-kitabı daha çabuk 

benimsedikleri de belirtilmektedir.  

E-kitap yayıncılığı ve e-kitap endüstrisi ülkemizde teknolojik altyapı, maliyet, 

gelecekle ilgili tereddütler ve sadece e-kitap değil basılı kitap okuma oranının da 

düĢük oluĢu sebebiyle geliĢmemiĢtir. Ancak buna rağmen ülkemizde dünyadaki 

geliĢmeleri takip etmektedir. 2007 yılı Ekim ayında Sony‟nin ürettiği Sony Reader 

PRS-505 ve hemen ardından Kasım ayında Amazon‟un ilk e-kitap okuyucusu olan 

Kindle 1.0‟ın piyasaya çıkıĢı gazete haberleri arasında yer almıĢtır.
65

            

 Ülkemiz genelinde elektronik kitap bilinen bir kavram değildir. E-kitap 

toplumun genelinde sadece internetten PC aracılığıyla eriĢilebilen ve ücretsiz 

yüklenebilen dijital dosya biçimindeki kitaplar olarak görülmektedir. Bazı 

kitapseverler gerçek kitap okuma keyfinin e-kitapla sağlanamayacağını, kitabın 

sayfasını çevirmeden, dokusunu hissetmeden ve kağıdın kokusunu duymadan kitap 

okumanın keyif vermeyeceğini düĢünmektedirler. (Büyükyıldız; 2006)
66
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Anılan gazete haberleri Ekler bölümünde verilmiĢtir. (Ek 2-3) 

 
66

  
09/10/2008 tarihinde http://feridunb.blogcu.com/elektronik-kitap_396545.html adresinden alınmıĢtır.

 

http://feridunb.blogcu.com/elektronik-kitap_396545.html
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 Elektronik kitap, ülkemizde yalnızca ilgili çevreler ve akademik kesim 

tarafından bilinmektedir. Üniversitelerde ve bazı kurumlarda e-kitaplar akademik 

çalıĢmaları desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.  

 YaĢanan son bir geliĢme internet üzerinden kültür ürünlerinin satıĢını 

gerçekleĢtiren “idefix.com” isimli alıĢveriĢ sitesinin yürüttüğü ve Tübitak ve Türkiye 

Teknoloji GeliĢtirme Vakfı tarafından da desteklenen “Türkiye‟nin e-kitap 

platformu” projesidir. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) sistemiyle e-kitapların izinsiz 

kopyalanmasına imkan vermeyecek bir yapıda, mevcut cihazların tümüne destek 

verecek ve son kullanıcıların tüm sistemlerde e-kitap okuyabileceği bağımsız bir 

platform tasarlamak üzere Ar-Ge çalıĢmaları devam eden proje sonunda site 

üzerinden Türkçe e-kitap ve e-kitap okuyucuların satıĢının yapılması planlanıyor. 

ġirket yetkililerine göre 2010 yılı Nisan ayında da yayıncılarla yapacakları 

anlaĢmalar ve protokoller doğrultusunda e-kitap satıĢının baĢlayacağı belirtiliyor.
67

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-kitaplara eriĢimde üniversite ve 

araĢtırma kütüphaneleri özellikle eriĢim maliyetlerini en aza indirmek amacıyla 

konsorsiyumlar kurmaktadır. Ülkemizdeki en büyük kütüphane konsorsiyumu 

ANKOS adıyla bilinen “Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu”dur. 

ANKOS, ULAKBIM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ve üniversite 

kütüphanelerinin iĢbirliğiyle 2000 yılında 12 üye kurumun üç veritabanına ortak 

aboneliğiyle çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. ANKOS bugün 48‟den fazla yayıncının 63 

ayrı veritabanıyla 1234 anlaĢması bulunan $13.000.000‟lık bir pazar; 110 üniversite 

ve araĢtırma kurumunun üye olduğu, 50‟ye yakın çalıĢanı ile uluslararası alanda da 

yerini almıĢ bir konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü topluluğudur.
68
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Konuyla ilgili olarak Turkishtime dergisinin Aralık 2009 sayısında yayınlanan haber ekler bölümünde verilmiĢtir. (Ek 4)

 
68

 
25/03/2010 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=223 adresinden alınmıĢtır.

 

http://www.ankos.gen.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=223


 

240 

ANKOS‟a üye olmak için en az bir veritabanına üye olmak gerekir. (Erdoğan, 

Karasözen; 2005:2) ANKOS, dünyadaki kütüphane konsorsiyumlarından; ICOLC 

(International Coalition of Library Consortia), SPARC (Scholarly Publishing and 

Academic Resources Coalition), SELL (Southern European Libraries Link) ve 

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) üyesidir. 

ANKOS‟a üyeleri akademik kurumlar (üniversiteler ve yüksek teknoloji  enstitüleri), 

araĢtırma merkezleri, Milli Kütüphane, Merkez Bankası, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu, TÜBĠTAK ve GATA‟dan oluĢmaktadır.  

 2005 yılında Ankos E-kitap AraĢtırma Grubu tarafından 06/05/2005-

15/06/2005 tarihleri arasında “elektronik kitap dünyası sektörünün analizi ve sağlama 

yöntemlerini saptamak, elde edilen bilgileri meslektaĢlarla paylaĢmak” amacıyla bir 

araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma dünyada e-kitap sektörünün faaliyet gösterdiği 

konuları, yayınevlerini, pazar payını, sağlama yöntemlerini, konsorsiyumları, 

fiyatlandırma, sorgulama ve teknik özellikleri, kütüphaneler arası ödünç verme, 

uzaktan eğitimde e-kitapların kullanımı, saklama ve arĢivleme konusundaki 

belirsizlikler ve istatistiki bilgileri içermektedir. 5.ANKOS Toplantısı‟nda dünyada 

e-kitap kullanımının yaygınlaĢtığı, e-kitapların kütüphane ve bilgi merkezlerine 

girmeye baĢladığı, koleksiyon geliĢtirme politikalarını ve hizmetlerini değiĢtirmeye 

baĢladığı belirtilerek araĢtırma sonuçları paylaĢılmıĢtır. Ankos‟un Karadeniz Teknik 

Üniversitesi‟nde yapılan 7.Yıllık Toplantısı‟nda “E-Kitap AraĢtırma Grubu” (Akyüz, 

Akbaytürk; 2007) 2006 yılında yaptığı araĢtırma çalıĢmalarını özetleyen bir sunum 

yaparak sonuçlarından bahsetmiĢtir. Anketin sonuçlarına göre ülkemizde üniversite 

kütüphanelerini e-kitaplara yönelten sebepler Ģunlardır:  
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 Zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişilebilmesi,  

 Eş zamanlı olarak çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilmeleri, 

 Depolama, prosesleme, ciltlenme gibi basılı kitaplara özgü maliyetlerden kurtarması, 

 Kaybolma, yıpranma gibi riskler taşımazken, rafa geri yerleştirme gibi gereksinimleri 

ortadan kaldırması. 

 ANKOS dıĢında ülkemizdeki diğer bir konsorsiyum ÜNAK-OCLC 

konsorsiyumudur. OCLC, Türkiye‟de bir konsorsiyum kurmak için ÜNAK‟ı seçmiĢ 

ve 19 Eylül 2000‟de Ankara‟da, 21 Eylül 2000‟de Ġstanbul‟da yapılan iki seminerle 

konsorsiyum kurma çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Seminerleri takiben konsorsiyuma 

girmeyi düĢündüğünü belirten 39 kütüphaneye, toplantılarda karar verilen OCLC 

paketleri deneme amaçlı olarak açılmıĢtır. 24 Kasım 2000‟de Ankara‟da yapılan 

toplantıda, katılan üniversite temsilcileri ile OCLC‟de bulunan veri tabanlarının 

hangilerinin alınması ve ödenecek ücretler konusunda kararlar alınmıĢ ve bu 

toplantının sonucunda 4 Aralık 2000‟de ÜNAK-OCLC Konsorsiyumu kurulmuĢtur. 

 Konsorsiyumlar dıĢında üniversiteler ve diğer kütüphanelerin e-kitaplarla 

ilgili yapmıĢ olduğu uygulamalar ve çalıĢmalardan bazıları ise Ģunlardır: 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de katıldığı ÜNAK‟ın 26-27 Eylül 2007‟de 

Muğla Üniversitesi‟nde yapılan “Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: 

Sınırsız Kütüphaneler” adlı kongrede üniversiteden Sami Çukadar hazırladığı 

“e-Bilgi Kaynaklarının Kullanımını ArttırmadaYeni Yöntemler” baĢlıklı 

sunumunda üniversitedeki e-kitap kullanımını ortaya koyan 2003-2006 yılları 

arası kullanım istatistiklerini de vererek (Tablo 6) e-kütüphanelerinde 32.000 

e-kitap (2006 yılı itibariyle) bulunduğunu belirtmiĢtir. 2009 yılında ise 

kütüphanenin sitesindeki bilgiye göre e-kitap sayısı 38.500‟e yükselmiĢtir.
69
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06/11/2009 tarihinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi‟nin tanıtım sayfasından alınmıĢtır. 
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                                         Tablo 6 – Ġstanbul Bilgi Üniversitesi e-Kitap Kullanımı 

 

 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi‟ndeki öğretim üyeleri de geliĢen e-kitap 

teknolojisinden yararlanarak yayınlarını elektronik ortamda kullanıcıların 

hizmetine sunmaktadır. Kimi kitabını elektronik ortamda kütüphanenin web 

sayfasından kampus içi/dıĢı eriĢime sunmuĢ, kimisi yazmakta olduğu kitabını 

yine kütüphanenin web sitesinden eriĢime sunup kullanıcıların istedikleri 

bölümleri yazara iletmesini sağlayarak kullanıcı-yazar etkileĢimiyle e-kitabını 

tamamlamıĢtır. (Özel; 2003:8-9) 

 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, e-kitap okuyucuların dünyada giderek 

artan popülaritesini dikkate alarak akademik ve doktora öğrencilerine ödünç 

verilmek üzere üniversitenin Ģirketi olan Ubit-Uğur Bilgi Teknolojileri‟nin 

pazarladığı “Walkbook” e-kitap okuyuculardan satın almıĢtır.
70

 Üniversite 

kütüphanesinde 17/09/2009 itibariyle 71.600 e-kitap bulunmaktadır. 

09/11/2009 tarihinde BahçeĢehir Üniversitesi Kütüphanesi‟nden Ayhan 

Tuğlu‟dan e-posta yoluyla alınan bilgiye göre; bu uygulamaya 12 adet e-kitap 

okuyucuyla devam ediliyor.  

                                                           
70

  
18 Mart 2009 tarihinde KUTUP-L‟e Ayhan Tuğlu tarafından gönderilen “Elektronik Kitap Okuyucu-BahçeĢehir Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması” 

konulu elektronik postadan alınmıĢtır.
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 Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 2003 - 2004 öğretim 

yılında öğrencilerin ders kitaplarını bürolardan alırken yaĢadıkları sıkıntıları 

gidermek için kitapların e-kopyalarını internetten yayınlamaya baĢlamıĢ, 

ancak gelen talepler üzerine daha sonra bunu kalıcı bir hizmete dönüĢmüĢtür. 

Açıköğretim ders kitaplarının üniteler halinde PDF biçiminde e-kitaplara 

dönüĢtürülerek internetten eriĢime sunulmasıyla verilen bu hizmetten, Aralık 

2003-Mart 2005 döneminde ayda 10.000 ile 45.000 arasında öğrenci 

yararlanmıĢtır. E-kitap hizmeti, Açıköğretim e-Öğrenme Portalı altında 

verilen e-sınav, e-televizyon, e-alıĢtırma ve e-danıĢmanlık hizmetleriyle 

birleĢtirilmiĢtir. Böylece öğrencilerin tek bir oturum açarak tüm e-öğrenme 

hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlanmıĢtır.  

Uygulama sırasında kimi öğrencilerin bu e-kitapların basılı kitapların 

kopyaları olduğunu bilmeden çıktı aldıkları tespit edilmiĢ ve bunu önlemek 

için PDF biçimli elektronik kitaplar Flash Paper biçimine dönüĢtürülmüĢtür. 

Böylece yazıcıdan çıktı alınması, e-kitabın bilgisayara indirilmesi 

engellenmiĢ ve e-kitaplar yalnızca çevrimiçi olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır.  

 ĠĢletme-Ġktisat Fakültesi‟nin 54 ders kitabından 51‟i, Açıköğretim 

Fakültesi‟nin 145 ders kitabından 117‟si, Ġlköğretim Lisans Tamamlama 

Programları‟nın 27‟si, Sağlık Önlisans Programları‟nın 14‟ü olmak üzere 

toplam 209 derse ait 2717 ünite e-Öğrenme Portalı e-kitap hizmeti olarak 

sunulmaktadır. (Korkut,..;2006:3-5) 
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 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: DPT MüsteĢarlığı web 

sitesinde e-kütüphane bölümünde, yayınladığı 1963-2013 yılları BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planları, 1996-2009 Yıllık Programları, 2005-2009 Genel 

Ekonomik Hedefler ve Yatırım Planları, 1996-2005 Destek ÇalıĢmaları, Özel 

Ġhtisas Komisyonu Raporları, Uzmanlık Tezleri ve 1997-2001 ÇalıĢma 

Raporları çoğunluğu PDF biçimli e-kitap olarak eriĢime sunmaktadır. 

 Türk Dil Kurumu Kütüphanesi: Türk Dili ve Edebiyatı‟nın yanısıra genel 

Türkoloji ile ilgili yayınların yer aldığı bir uzmanlık kütüphanesi olan TDK 

Kütüphanesi, web sitesinde 1928-1964 yıllarında alınmıĢ kararların yer aldığı 

karar defterlerini, 1932-1982 yıllarında yapılan Türk Dili Kurultayları‟nın 

bildirilerini, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi) isimli bir kitabı ve tezler, 

kitaplar, etütler bölümünde de PDF biçimli 12 e-kitabı eriĢime sunmaktadır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinde bir e-kitap uygulaması baĢlatmıĢtır. 

(Anameriç; 2003:164) Hizmete sunulan kitaplar PDF formatında kullanıma 

açılmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı e-kütüphane bölümünde Açıköğretim 

Lisesi Ders Kitapları, Psikolojik DanıĢma, Yatılı Ġlköğretim Bölge Okullarına 

yönelik iki kılavuz kitap PDF biçiminde e-kitaplar olarak kullanıcıların 

eriĢimine sunulmaktadır. (http://www.meb.gov.tr/ekutuphane/ekitaplar.html) 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)‟nın e-kitapla ilgili baĢlattığı bir pilot 

uygulama da bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi‟nin 25/05/2009 tarihli 

haberine göre
71

; MEB, Ankara‟daki 3 ilköğretim okulunda, öğrencilerin daha 

fazla üretmesini ve teknolojinin yaygınlaĢmasını sağlayarak aktif bir sanal 

eğitimin geliĢebilmesi için "elektronik kitap" uygulaması baĢlatmıĢtır.  

                                                           
71

  
20/8/2009 tarihinde  http://egitim.milliyet.com.tr/Egitim/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=1098689&KategoriID=118 adresinden 

eriĢilmiĢtir.
 

 

http://www.meb.gov.tr/ekutuphane/ekitaplar.html
http://egitim.milliyet.com.tr/Egitim/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=1098689&KategoriID=118
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MEB Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, 

elektronik kitap uygulaması çalıĢmaları daha az ağaç kesilerek çevreye yararlı 

olmak amacıyla yaklaĢık 2 yıl önce baĢlatılmıĢ. Bu uygulama için Türkiye‟de 

yazılım Ģirketleriyle görüĢüldükten sonra seçilen okulların ilköğretim 4.ve 

5.sınıflarda 1 yıl sürecek pilot uygulamaya geçildiği açıklanmıĢtır. Hem 

öğrenciler hem de öğretmenler uygulamadan memnundur.  

Ajandaya benzer kılıflar içinde bulunan e-kitap okuyucularda, MEB 

ders kitaplarının tamamı yüklenmiĢ bulunuyor ve öğrenciler bu cihazları 

evlerine götürebiliyorlar. Derslerin kulaklıkla sesli olarak dinlenebildiği 1GB 

hafızalı e-kitap okuyucularda, ders kitabının yanı sıra çalıĢma kitabı ve dersin 

anlaĢılmasını sağlayacak görsel sunumlarda yer alıyor. Ayrıca öğrencilere 

Türkçe sözlük, müzik dinleme, video izleme gibi imkanlar da sunuluyor. 

Yetkililer, uzun kullanımlarda öğrencilerde göz yorgunluğuna neden olsa da 

bu uygulamayla ders çalıĢma saatlerinin arttığını; öğrenciler, e-kitapla ağır 

kitapları taĢımaktan kurtulduklarını; öğretmenlerde bu uygulamayla derslerin 

öğrenciler için daha cazipleĢtiğini ifade ediyorlar.  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 

tarafından 2004 yılında alt yapı çalıĢmaları baĢlatılan e-kitap projesi bir yılda 

tamamlanarak 2005 yılında hayata geçirilmiĢtir. Bakanlık web sitesinde yer 

alan “e-Uygulamalar” sayfası e-kitap bölümünde; Arkeoloji, Edebiyat, 

Felsefe, Halk Bilimi/Halk Kültürü, Kültür, Kültürel Miras, Sanat ve Tarih 

konularında çok sayıda PDF veya HTML biçimli telif hakkı bakanlığa ait 

olan e-kitap eriĢime sunulmaktadır.  
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Türkiye‟deki mevcut durumu özetleyecek olursak; e-kitap, genellikle 

akademik çevrelerce kullanılan, diğer kesimlerde ise sadece internetten eriĢilebilen, 

ücretsiz olması halinde kullanıcılarca tercih edilen bir bilgisayar dosyası olarak 

görülmektedir. Ġstanbul BahçeĢehir Üniversitesi‟nin kendi Ģirketi olan UBIT 

tarafından pazarlanan e-kitap okuyucu Walkbook‟un yükseklisans ve doktora 

öğrencilerine ödünç verilmesi ve MEB‟in üç ilköğretim okulunda baĢlattığı pilot 

uygulama dıĢında e-kitap okuyucularla ilgili bir çalıĢma yoktur. Yayıncılar e-kitabın 

sektörü canlandıracağını ileri sürmekte, ancak elektronik yayıncılıkta korsanla 

mücadelenin nasıl sağlanacağı konusunda endiĢeler duymakta ve e-kitap 

yayıncılığına geçiĢ için teknolojik altyapının yetersiz olduğunu vurgulamaktadırlar.  

5.1 Yasal Düzenlemeler  

Ülkemizde e-kitap yayıncılığını da etkileyecek olan derleme kanunu ve telif 

hakkı kanununu birbiriyle iliĢkilendirerek incelemek konunun bütünlüğü açısından 

daha doğru olacaktır.  

5.1.1 Derleme Kanunu    

Ülkemizde yürürlükte olan derleme kanunu, 1934 tarih ve 2527 sayılı 

“Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” dur. Düzenlendiği yıllarda çok önemli 

bir iĢlevi yerine getiren bu kanunun ihtiyaçları karĢılayamadığı ile ilgili tartıĢmalar 

1950‟li yıllardan beri devam etmektedir. Günümüzde yayıncılık sektörünün yalnızca 

basılı yayınlardan oluĢmadığı göz önüne alındığında bu kanun çok yetersiz 

kalmaktadır.  
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 Kanunun günümüz Ģartlarına uyumlu hale getirilmesi için 1998‟de Kültür 

Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından baĢlatılan ve Milli Kütüphane 

BaĢkanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve AraĢtırma 

Kütüphanecileri Derneği ve çeĢitli üniversite ve araĢtırma kurumlarının da katıldığı 

yoğun çalıĢmalarla “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 

Taslağı” hazırlanmıĢtır. (Zan; 2006: 179) Kültür Bakanlığı Hukuk MüĢavirliği ve 16 

bakanlık tarafından incelenen kanun taslağı 23.Dönem 2.Yasama Yılı‟nda 

01/05/2008 tarihinde TBMM BaĢkanlığı‟nca kabul edilmiĢ, 12/05/2008 tarihinde 

esas olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu‟na ve tali olarak 

Adalet Komisyonu‟na gönderilmiĢtir. Kanun taslağı 15/05/2009 tarihinde her iki 

komisyondan da çıkmıĢtır, komisyon raporu hazırlanmıĢtır ve Ģu anda meclis 

gündemindedir.
 72

 

  Komisyona sunulan kanun tasarısı ile; 

- Günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen 2527 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak yeni 

koşullara uygun yeni bir düzenleme getirilmesi,  

- Yeni çoğaltma yöntemleriyle üretilen eserlerin derlenen eserler kapsamına alınması 

sağlanacaktır. Komisyon görüĢmelerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, bu tasarının kanunlaĢması halinde; (Komisyon Raporu; 2009: 4-5) 

- Mevcut derleme yasamızın bundan yetmiş beş yıl kadar önce çıkarıldığını, dolayısıyla o 

günün tekniğine ve imkanlarına göre hazırlandığını, değişen şartlar karşısında bu yasada 

köklü değişiklikler yapma ihtiyacının doğduğunu,  

- Mevcut yasa ile sadece baskı yöntemiyle fikir ve sanat eserlerinin derlenmesinin mümkün 

olduğunu, oysa şimdi elektronik ortamlar gibi başka ortamlarda da fikir ve sanat eserlerinin 

basım, yayım ve çoğaltımının mümkün olduğunu, 

                                                           
72

 
01/11/2009 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=64640 adresinden eriĢilmiĢtir.

 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=64640
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- Mevcut uygulamada yayınevleri derleme ile mükellef iken, şimdi basımdan sorumlu gerçek ve 

tüzelkişilerin de bu kapsama alındığını, 

- İnternet ortamındaki “kağıtsız fikir eseri” diye tabir edilen eserlerin de derleme kapsamına 

alındığını ifade etmiĢtir.  

1934 tarihli Derleme Kanunu‟nun 1.ve 2.maddeleri; 

“Madde 1. Türkiye’de her türlü baskı usûlleriyle basılıp neşredilen ikinci maddede yazılı basma yazı 

ve resimleri basanlar bunların beş nüshasını Maarif Vekaletinin emrine vermeye mecburdurlar.” 

 “Madde 2. “Türkiye’de her türlü baskı usûlleri ile basılıp neşredilen gazeteler, ajans tebliğleri, 

mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar(gravür), her 

çeşit resimler, sanat kıymetine haiz duvar ilanları, kılavuzlar,planlar, krokiler,destan ve şarkı 

mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen 

raporlar, her çeşit kataloglar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar derleme altına verilmek 

mecburiyetindedir.” Ģeklindedir.  

Bu iki madde, teknolojik geliĢmelerle değiĢen yayıncılıkta, baskı yöntemleri dıĢında 

yeni çoğaltma yöntemleriyle üretilen eserleri ve yeni yayın türlerini 

kapsamamaktadır. Komisyona sunulan kanun tasarısı bunları da derleme kapsamına 

alacaktır. Komisyonca kabul edilen kanun tasarısında bu iki madde Ģu Ģekildedir: 

“Amaç-MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan 

fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar 

uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir 

biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, 

düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin esasları belirlemektir. 

(2) Bu Kanun uyarınca derlenen eserler kütüphane ve arşiv hizmetlerine yöneliktir. 

Kapsam-MADDE 2- (1) Bu Kanun; her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve 

diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak, ya da parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve 

sanat eserinin derlenmesini, derleme işlemlerini yürütecek birimleri ve derlemeye ilişkin usul ve 

esasları kapsar.  
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(2) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 10 uncu maddesi ile 15/7/1950 tarihli ve 5681 

sayılı Matbaalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince verilen nüshalar, bu Kanunun kapsamı 

dışındadır.” 

Düzenlenen kanun tasarısının 4.maddesi derlenecek eserlerin neler olduğunu 

açıklamaktadır. Buna göre e-kitapları da kapsayan bu maddenin (d),(g),(ğ) bentleri; 

“d) Her türlü bilgisayar, müzik ve video cihazlarında kullanılmak üzere üretilmiş ses, görüntü ve veri 

içeren optik ve manyetik ortamlara kaydedilerek çoğaltılmış eserler. 

g) Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılarak, yurt içinde satışı ve dağıtımı yapılan eserler. 

ğ) Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar.” Ģeklindedir. 

Düzenlenen kanun tasarısı, değiĢen yayıncılık sektörüyle birlikte, e-kitap endüstrisi 

örneğinde olduğu gibi, yayıncıların yanı sıra yayının üretimi, dağıtımı ve satıĢında 

yer alan sağlayıcıları, dağıtıcıları ve yazarı da derleme mükellefi olarak kabul 

etmektedir. Buna göre düzenlenen 6.maddenin (b) ve (e) bentlerine göre 4.maddede 

belirttiğimiz derlenecek eserler için derleme mükellefleri; 

“b) 4 üncü maddenin (ç), (d) ve (ğ) bentlerindebelirtilmiş eserler için; yapımcı ya da üretici gerçek ya 

da tüzel kişi.  

e) 4 üncü maddenin (g) bendinde belirtilen eserler için, bu eserlerin yurt içinde satışını ve dağıtımını 

yapan gerçek ya da tüzel kişi.” biçimindedir. 

Kanun tasarısında derleme kütüphaneleri yeniden düzenlenerek tüm yayınların tüm 

derleme kütüphanelerine gönderilmesi, yayın türlerine göre farklılaĢtırılmıĢtır. 

Derleme nüshalarının sayısını ve gönderileceği kütüphaneleri açıklayan 8.Maddeye 

göre, 4.maddenin (d), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan eserler;  

“a) 4 üncü maddenin (a), (b), (g) ve 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilmiş eserler, yerel ve bölgesel 

gazeteler hariç, dört nüsha derlenerek bir adedi Milli Kütüphaneye, bir adedi İstanbul Beyazıt Devlet 

Kütüphanesine, bir adedi 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği Teşkilat Kanunu uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Dokümantasyon ve 

Tercüme Müdürlüğüne, bir adedi de Ankara'da Bakanlıkça belirlenecek bir kütüphaneye gönderilir. 
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b) 4 üncü maddenin (c), (ç), (d), (e) ve (f)bentleri ile 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen eserler 

ikişer nüsha derlenerek Millî Kütüphaneye ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesine gönderilir. 

c) 4 üncü maddenin (ğ) bendinde belirtilen eserler sadece Milli Kütüphaneye gönderilir.” Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 

 “ÇoğaltılmıĢ Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” yukarıda belirtilen 

düzenlemeler kabul edilerek kanunlaĢtığı takdirde, teknolojik değiĢimlerle geliĢen 

elektronik yayıncılıktaki yeni yayın türleriyle uyumlu hem de gelecekteki değiĢimler 

için daha esnek hale getirilmiĢ olacaktır.  

 Derleme Kanunu‟nun amaçlarından biri de ulusun kültürel mirasının 

oluĢumunun sağlamaktır. Derleme kütüphaneleri bu amacı gerçekleĢtirirken özellikle 

elektronik yayınların derlenmesinde birçok sorunla karĢılaĢmaktadır. Bu sorunların 

en aza indirilmesi için elektronik yayıncılığın geliĢmiĢ olduğu ülkelerdeki gibi 

ülkemizde de Derleme Kanunu ve Telif Hakkı Kanunu‟nun birbiriyle 

iliĢkilendirilerek düzenlenmesi gerekir. Derleme ile ilglii olarak 1934 tarihli kanun 

yürürlükte olduğundan konuyu incelerken meclis komisyonunda kabul edilen ve 

meclis gündemine alınan “ÇoğaltılmıĢ Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 

Taslağı”nı ele almak daha doğru olacaktır.  

5.1.2. Telif Hakları Kanunu 

Ülkemizde telif haklarını düzenleyen kanun 1951‟de yürürlüğe giren ve 

2004 yılında son düzenlemeleri yapılan “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu”dur.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‟nda fikir ve sanat eserleri çeĢitleri 

arasında yer alan (Madde 7) “alenileĢmiĢ ve yayımlanmıĢ eser” tanımına göre;  

“Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma 

ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir 

şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arzedilirise o eser yayımlanmış sayılır.”  
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Bu tanımdan yola çıkılarak genel kullanıma sunulan her elektronik yayının telif 

haklarının da FSEK kapsamında korunduğu söylenebilir. Ayrıca 2004 yılında yapılan 

5101 sayılı “Korsanla Mücadele Kanunu” da denilen düzenleme ile elektronik 

ortamdaki yayınlar hakkında da bir hüküm hazırlanmıĢtır.                                         

Bu hükme göre, FSEK çevrimiçi yayınlarda da eser sahibine ait hakların ihlal 

edildiği durumlarda buna sebep olan yayınlar için eser sahibine, suç duyurusunda 

bulunabilme hakkı tanınmaktadır. Düzenlenen madde Ģu Ģekildedir: (Zan; 2006:193) 

“Değişik fıkra: (03.03.2004-5101 s. Y. m.25) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya 

görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile 

bağlantılı hak sahiplerinin bu kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin 

başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek 

veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin durdurulmasını 

ister. İhlalin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde 

servis sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. 

İhlalin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, 

bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis 

sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi 

vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar 

Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir”.  

Bu ifade ile çevrimiçi yayınların da kontrolü sağlanmıĢtır. Ayrıca eser sahiplerinin 

yapacağı kontrol elektronik yayınların güvenirliliği ve doğruluğu konusundaki 

Ģüpheleri de ortadan kalkacaktır. Kanun kapsamında servis sağlayıcıların Kültür ve 

Turizm Bakanlığı‟na bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini bildirmeleri zorunluluğu, 

tasarı halindeki Derleme Kanunu‟nun kabulü halinde çevrimiçi yayınların 

derlenmesine iĢlevsellik kazandıracaktır.  
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FSEK‟da kültür mirasının korunması yani derleme iĢlemlerinin yürütülmesi 

görevi, 2001 yılında yapılan düzenleme ile kanuna eklenerek, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‟na verilmiĢtir. Yapılan bu düzenlemeye göre ilgili madde Ģu Ģekildedir: 

“Ek Madde 5 (Ek:21.02.2001-4630s. Y. m.33) Bu Kanun kapsamında korunan çoğaltılmış fikir ve 

sanat eserleri kültür mirasının korunması ve devam ettirilmesi amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından 

derlenir. Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan eser veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin çoğaltılan 

eser veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin çoğaltılan eser nüshalarından, çoğaltımından itibaren 

bir ay içinde en az beş nüshayı derlemek üzere vermeleri zorunludur. Derlenecek eserler, bu eserleri 

verecekler ve sorumlulukları, derleme işlemlerini yürütecek birimler; derlenecek nüshaların sayısı, 

verileceği kuruluşlar, derlemeyle ilgili diğer işlemlere ilişkin usûl ve esaslar Kültür Bakanlığınca 

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”  

Derleme kanunu tasarısında elektronik yayınların derlenmesi görevi Milli 

Kütüphane‟ye verilmiĢtir. Eser sahiplerine tanınmıĢ olan mali ve manevi hakların 

korunmasında zorluklar yaĢanmaması için derleme zorunluluğunun FSEK‟da 

belirtilmesi gerekir. FSEK ile telif hakkı korunan tüm eserlerin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‟nca derleneceği belirtilmiĢtir. 

FSEK‟ya göre (madde 1/B); eser “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, 

musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,”, eser 

sahibi “eseri meydana getiren kişiyi”, iĢlenme eser “diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda 

getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat 

mahsullerini,”, bilgisayar programı “bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev 

yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin 

oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını,” arayüz  “bilgisayarın donanım ve yazılım 

unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini,” araiĢlerlik 

“bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve 

alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini,” ifade eder.  
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FSEK‟nda yer alan eser, eser sahibi, iĢlenme eser, bilgisayar programı, arayüz ve 

araiĢlerlik tanımları doğrultusunda;  

- E-kitap, bir ilim ve edebiyat eseri ve bir tür fikir ve sanat ürünü olarak eser, 

- E-kitabı oluĢturan yazar eser sahibi, 

- Geleneksel kitabın sayısallaĢtırılmasıyla oluĢturulan e-kitaplar iĢlenme eser, 

- E-kitabın görüntülenebilmesini sağlayan yazılım bilgisayar programı, 

- E-kitap okuyucu ile yazılımın bağlantısını sağlayan program arayüz, 

- E-kitapların diğer bilgisayar programlarıyla birlikte çalıĢması ve etkileĢimi 

ise araiĢlerlik olarak değerlendirilebilir. 

FSEK‟da fikir ve sanat eseri çeĢitlerinin yer aldığı B bölümünde ilim ve edebiyat 

eserlerinin tanımlandığı 2.maddenin 1.fıkrasındaki “herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade 

olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 

program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,” ifadesiyle anlatılan eserler 

kapsamına e-kitaplarda dahil edilebilir. Çünkü tanımda yer alan “herhangi bir şekilde 

dil ve yazı ile ifade olunan” ve “her biçim altında ifade edilen bilgisayar 

programları” anlatımı e-kitaplar için kullanılabilir. Yine aynı bölümde yer alan ve 

ĠĢlenmeler ve Derlemeler baĢlıklı 6.maddedeki “diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda 

getirilip te bu esere nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri 

işlenmedir” denilerek 11 madde halinde verilen fikir ve sanat ürünlerinden “10.Bir 

bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması;” ile      

“11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi 

sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları istifade edilen 

eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işliyenin hususiyetini taşıyan 

işlenmeler” ifadeleri de e-kitaplar için uyarlanabilir ve böylece e-kitaplarda FSEK ile 

koruma altına alınabilir. 
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Daha önce bahsettiğimiz FSEK‟nın 7.maddesinde yer alan “alenileĢmiĢ ve 

yayımlanmıĢ eserler” baĢlığındaki, “Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser 

alenileşmiş sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasıyla 

satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma 

arzedilirise o eser yayımlanmış sayılır” ifadesinin de e-kitaplarda dahil tüm elektronik 

yayınların telif haklarını koruma altına aldığı söylenebilir. 

 E-kitapların telif hakları ile ilgili en önemli sorun; izinsiz kopyalama, 

değiĢtirme ve paylaĢım yapılabilir olmasından kaynaklanmaktadır. FSEK‟da eser 

sahibine tanınan mali ve manevi hakları incelediğimizde e-kitapların da FSEK 

kapsamında korunduğunu kabul edersek, ülkemizde kullanımı yaygın olmasa da      

e-kitaplarda telif hakkı ihlali yapıldığını söylemek yanlıĢ olmaz. FSEK‟nın “Fikri 

Haklar” baĢlıklı üçüncü bölümünde yer alan manevi haklar kısaca Ģunlardır: 

“II – Manevi haklar:  

1. Umuma arz salahiyeti: Madde 14-Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını 

ve tarzını munhasıran eser sahibi tayin eder. 

2. Adın belirtilmesi salahiyeti: Madde 15-Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, 

umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir. 

3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek: Madde 16-Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut 

eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. Kanunun veya eser 

sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, yayımlıyan, temsil eden veya 

başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen 

değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.” 

Bu manevi hakların ihlaline e-kitaplarda kullanılan yazılımlar, iyi geliĢtirilmemiĢ 

dijital hak yönetim sistemleri nedeniyle çok sık rastlanmaktadır.  
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 FSEK, eser sahibine tanınan hakların ve bunları kullanabilecek yine kanunda 

belirtilen diğer kimselerin bu hakları, eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiĢ yıl 

kendi namlarına kullanabileceklerini belirtmiĢtir. (Madde 19) DijitalleĢtirilerek e-

kitaba dönüĢtürülen geleneksel yayınlarda özellikle telif hakkı sahiplerinin bu hakları 

düĢünülerek telif hakkı süresi dolmuĢ olan yayınlar seçilmesine özen gösterilmelidir.  

 FSEK‟da eser sahibine tanınan ve kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine 

verilen (Madde 18) mali haklar ise kısaca Ģunlardır (Madde 21-25):  

“a) İşleme hakkı: Madde 21-Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser 

sahibine aittir.  

b) Çoğaltma hakkı: Madde 22- Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, 

tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran 

eser sahibine aittir. Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve 

görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt 

edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin 

uygulanması da çoğaltma sayılır. Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını 

gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması 

fiillerini de kapsar.  

c) Yayma hakkı: Madde23-Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, 

satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir… 

Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak 

sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışı veya 

dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez. 

Bir eserin veya çoğaltılmış nüshalarının kiralanması veya ödünç verilmesi şeklinde yayımı, eser 

sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde, eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz… 

ç) Temsil hakkı: Madde 24-Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline 

yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle 

faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir… 
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d) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı: Madde 25-Bir eserin 

aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan 

kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka 

yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı munhasıran eser 

sahibine aittir.” 

Bu mali haklar e-kitaplar için düĢünüldüğünde telif hakkı ihlalinin engellenmesi için 

Ģifrelendirme veya DRM sistemleriyle kullanıcıların kopyalama, yazdırma, 

değiĢtirme, paylaĢım gibi iĢlevlerin sınırlandırılması bir zorunluluktur. 

FSEK‟nın 33.maddesinde temsil serbestisi baĢlığıyla “yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim 

ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı 

gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir” 

ifadesi özellikle uzaktan eğitimde ve kütüphanelerde kullanılan e-kitaplar içinde 

uyarlanabilir.  

 Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi FSEK‟da da kiĢisel kullanım ilkesine yer 

verilmiĢtir. Bu FSEK‟nın Ģahsen kullanma baĢlıklı 38.maddesinde “bütün fikir ve sanat 

eserlerinin, kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu 

çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden 

normal yararlanmaya aykırı olamaz.” biçiminde ifade edilmektedir. 

 Kütüphanelerde geleneksel yayınların sayısallaĢtırılması yönünde yapılan 

çalıĢmalarda herhangi bir telif hakkı ihlaline neden olunmaması için FSEK‟nın 

46.maddasinde yer alan “Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan 

ve umumi kütüphane, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya 

alenileşmemiş eserler, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu 

kurum ve kuruluşuna ait olur.” ifadesi dikkate alınarak telif hakkı süresi dolmuĢ yayınlar 

e-kitaplara dönüĢtürülmelidir. 
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 FSEK‟da eser sahiplerine tanınan mali ve manevi haklara tecavüz durumunda 

açılabilecek hukuk ve ceza davaları ile hangi durumların suç sayıldığı belirtilmiĢtir. 

(Madde 66-74) Elektronik yayınların FSEK kapsamına alınması durumunda bu 

maddelerin de yeniden düzenlenmesi gerekecektir.  

 Ayrıca FSEK‟nın Ek 2.maddesinde yer alan ifadeye göre, FSEK ile sağlanan 

koruma; “T.C. vatandaşı eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri 

tarafından üretilmiş Türkiye’de mevcut bütün eserlere, tespit edilmiş icralara ve fonogramlara” ve 

“Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara taraf diğer ülkelerde üretilmiş ve 

bu ülkelerde koruma süresi dolmadığı için kamuya mal olmamış yabancı eserlere, tespit edilmiş 

icralara ve fonogramlara” uygulanır. 

 Son olarak FSEK‟nın 2004 yılında yapılan düzenlemeyle eklenen Ek 

11.maddesi “ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin 

engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı 

için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim 

kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve 

benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan 

gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında 

kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin 

bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.”  

ifadesiyle engellilerin kullanımına yönelik olması ve bunun belirtilmesi Ģartıyla 

geleneksel yayınların sayısallaĢtırılarak e-kitaba dönüĢtürülmesine müsaade 

etmektedir. Ancak ülkemizde internette yer alan birçok blog, forum ve paylaĢım 

sitesinde e-kitaplar bu maddeden yararlanılarak bu maddedan yararlanılarak amacı 

dıĢında ve izinsiz paylaĢılmaktadır.  
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5.1.3. Diğer Yasal Düzenlemeler 

Ülkemiz telif hakları ile ilgili olarak dünyadaki uluslar arası sözleĢmelerden 

bazılarında taraf olarak yer almaktadır. Halen 183 ülkenin taraf olduğu, 1967 yılında 

imzalanan Stockholm SözleĢmesi‟yle kurulan “WIPO-Dünya Fikir Mülkiyet 

TeĢkilatı”na Türkiye 1976'da üye olmuĢtur. Türkiye‟de telif hakları ile ilgili önemli 

düzenlemelerin yapıldığı 1995 yılında uluslar arası birçok sözleĢme de kabul 

edilmiĢtir. Bunlar;  

 “WTO-Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması” ve eki olan “TRIPS 

AnlaĢması” (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları AnlaĢması‟nı 

(RG.25.02.1995/22213) kabul etmiĢtir. 

 “4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair ĠliĢkin Bern 

SözleĢmesi'nin Kabulüne Dair Kanun” ile, Bern SözleĢmesi'nin 1971'de 

Paris'te revize edilmiĢ metninin 1979 Paris DeğiĢikliğini ve 4116 sayılı kanun 

ile Roma SözleĢmesi'ni (RG. 12.07.1995/22341) kabul etmiĢtir.
73

 

Bu sözleĢmeler dıĢında 2001 yılında 4630 sayılı Kanun‟la “Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu”nda yapılan değiĢikliklerde Dünya Fikri Mülkiyet TeĢkilatı‟nın WCT ve 

WPTT sözleĢmeleri ile 2001/29 AB Telif Hakları Direktifi dikkate alınmıĢtır.  

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Derleme Kanunu dıĢında yayıncılık 

sektörünü ilgilendiren bir diğer yasa da 2007 yılında 5651 sayılı "Ġnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”un amacı 1.maddesinde Ģöyle açıklanmıĢtır:  

                                                           
73

  
08/11/2009 tarihinde http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089C4DBFB16DD6A546 

adresinden alınmıĢtır.
  

 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089C4DBFB16DD6A546
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“Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım 

sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer 

ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 

2007 yılında çıkarılan bu kanunla online yayınlarda, Türk Ceza Kanununda (TCK) 

yer alan “intihara yönlendirme”, “çocukların cinsel istismarı”, “uyuĢturucu veya 

uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma”, “sağlık için tehlikeli madde temini”, 

“müstehcenlik”, “fuhuĢ”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ile 

“Atatürk'e hakaret içeren” suçların bulunduğu elektronik içeriğin engellenmesi 

amaçlanmıĢtır. Buna göre içerik, yer/eriĢim sağlayıcılar yönetmelik çerçevesinde 

güncel tanıtıcı bilgilerini kullanıcıların ulaĢabileceği Ģekilde bulundurmalıdırlar. 

Hazırlanan bu kanunda 5846 sayılı FSEK ile eĢgüdümlü olarak yapılacak birkaç 

düzenleme ile e-kitapların internet ortamında izinsiz dağıtılması, paylaĢılması, 

değiĢtirilmesi ve kopyalanması da engellenebilir.  

2007 yılı Ocak ayında (26412) Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Ödenecek Telif ve ĠĢlenme Ücrteleri Hakkında 

Yönetmelik” Yönetmeliğin amacındaki (madde 1);  

“Bu Yönetmelik; özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel, özel bütçeli kamu 

idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonların amaç ve 

görevleri ile ilgili olarak yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi 

basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve kamu kurum 

ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif ve 

işlenme ücretleri ile bu eserlerin eser inceleme ücretleri, yayın ve ansiklopedi yazı kurulu üyelerine 

ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.”  

ifadesiyle elektronik yayınlar ve bu bağlamda e-kitaplarda yönetmelik kapsamına 

alınmıĢtır.  
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Ayrıca aynı yönetmelikte, tanımların yer aldığı 4.maddede de;  

“b) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü 

elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini,  

ğ) Manyetik Depolama Üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin 

her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD vb. şekillerde depolanmış şeklini,  

ı) Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir 

mahsullerini,” belirttiği açıklanmaktadır.  

Telif ve iĢlenme ücretleri hesaplanırken e-yayınlar için farklı bir ayrı bir hesaplama 

yöntemi olduğu belirtilmiĢtir. Elektronik ortamda yer alan yayınlar için yönetmeliğin 

9.maddesinde “Elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri 1000 baskı esas alınarak beş yıl 

süre ile yayın hakkını elinde bulundurma karşılığında ücret ödenir.” ifadesine yer verilmiĢtir.  

  “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, 1934 tarihli “Basma Yazı ve 

Resimleri Derleme Kanunu” ile komisyonda kabul edilen ve meclis gündeminde yer 

alan “ÇoğaltılmıĢ Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı” ve 

uygulamadan bir örnek olması açısından “Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Ödenecek 

Telif ve ĠĢlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” yayıncılık sektörünü etkileyen 

hukuki düzenlemelerdir. 2004 yılında çıkarılan ve FSEK‟ı da etkileyen “5101 sayılı 

Korsanla Mücadele Kanunu” ve 2007 yılında yürürlüğe giren “5651 sayılı "Ġnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”da e-kitapların yaygınlaĢmasıyla 

doğacak hukuki sorunların önlenmesinde yapılacak düzenlemeler için kullanılabilir. 

Ülkemizdeki mevcut hukuki düzenlemeleri değerlendirdiğimizde, yürürlükte 

bulunan ve taslak çalıĢmaları yapılan elektronik yayınlarla ilgili özel bir yasa ve 

“elektronik kitap” kavramının veya tanımının yer aldığı herhangi bir kanun veya 

yönetmelik bulunmamaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

KüreselleĢme, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, internet 

kullanımının yaygınlaĢması, e-yayıncılık, e-ticaret gibi toplumsal yaĢamımızı 

etkileyen ve teknoloji tabanlı olarak dönüĢtüren tüm değiĢikliklerin sonucu olarak, 

farkında olsak da olmasak da, toplumsal bir değiĢim süreci içinden geçmekteyiz. 

BaĢta küreselleĢme olmak üzere yaĢanan bu dönüĢüm sürecinden kaçabilmek 

mümkün değildir. Önemli olan değiĢimleri toplumun özelliklerine uyarlayarak 

dönüĢümü sağlamaktır.   

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin hayatımızın her alanında kullanılıyor olması, 

bilgi sahipliğinin bireye değer kazandırması, üretimde sermaye, hammadde, emek 

gibi bilginin de yer almaya baĢlaması, yönetimde bilginin karar verme süreçlerini 

etkilemesi, bilgiye eriĢimi, bilginin korunmasını, bilginin paylaĢımını ve yeniden 

bilgi üretimini önemli kılmıĢtır. Bilgiye gereksinim duyan ve bu konuda farkındalığı 

olan ve ona eriĢebilen, sahip olduğu bilgiyle artı değer yaratılabilen bireylerden 

oluĢan ve bilgi iletiĢim teknolojilerini kullanabilen, bu teknolojilere kolay ve daha 

ucuz bir biçimde ulaĢabilen bir toplum oluĢmaktadır. Bu yeni düzende esas olan 

herkesin bilgiye eriĢimini sağlayabilmek ve toplumun farklı kesimleri arasında 

oluĢabilecek eĢitsizliği en aza indirebilmektir. Bilgi sahipliği açısından bu eĢitsizliğin 

giderilmesinde kütüphaneler önemli rol oynamaktadır. Geleceğin bilgi toplumunda 

toplumun tüm kesimlerinin gerek bilgi üretimi ve bilgiye eriĢiminin gerekse bilgi ve 

iletiĢim teknolojileri kullanımının sağlanması ve böylelikle fırsat eĢitliğinin 

yaratılması açısından kütüphaneler, bilgiye ulaĢım noktaları olarak ve bilginin 

üretim-kullanım sürecinde sürekliliği sağlayan kurumlar olarak görev alacaklardır.  
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Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı ve sürekli değiĢimler, her 

geçen gün üretilen yeni teknolojiler yaĢantımızın farklı alanlarını etkilemektedir. Bu 

teknolojilerden biri olarak “e-kitaplar” da, ülkemizde henüz yeterince bilinmese de, 

geliĢmiĢ ülkelerde günden güne güncellenerek ve çeĢitlenerek üretilmektedir.  

E-kitaplar bazı kesimlerce teknoloji üzerinden rant sağlamanın farklı bir yolu 

olarak değerlendirilse de, biz kütüphaneciler için önemi ister elektronik ister basılı 

olsun temel bir kütüphane materyali ve bilgi kaynağı olmasıdır. E-kitap, biçim olarak 

düĢündüğümüzde zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgiye eriĢimi 

hızlandıran ve kolaylaĢtıran bir biçim; yazılım donanım kombinasyonu olarak 

düĢündüğümüzde ise geleneksel kitap okuma keyfi sunan, birden fazla hatta binlerce 

kitabı taĢımamızı sağlayan, geliĢtirilmiĢ özellikleriyle güncel bilgiye hızla eriĢimi 

sağlayan bir teknolojidir. 

ÇalıĢma kapsamında e-kitap kavramının tanımı, e-kitapların dünyadaki 

geliĢimi, e-kitap biçimleri, e-kitap yazılımları ve donanımları, e-kitap sağlama 

yolları, e-kitapların avantajları ve dezavantajları (yazarlar, yayıncılar, kütüphaneler 

ve kullanıcılar açısından), e-kitapların üretimi, dağıtımı ve kullanımı, e-kitapların 

fikri mülkiyet haklarının korunmasına uygun bir biçimde kullanılması için 

geliĢtirilen teknik (standartlar, dijital hak yönetimi)  ve yasal düzenlemeler (derleme, 

telif hakları) ile ülkemizde yazarların, yayıncıların ve kullanıcıların e-kitaba 

yaklaĢımları ve ülkemizdeki mevcut durum değerlendirilmiĢtir.  
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Söz konusu değerlendirmenin amacı, e-kitabın üretildiği ve yaygın olarak 

kullanıldığı geliĢmiĢ ülkelerde e-kitabın üretim-dağıtım-kullanım sürecinin nasıl 

geliĢtiği, bu süreçte yeralan aktörlerin kimler olduğu, özellikle kütüphanelerin e-kitap 

sağlama, kataloglama, hizmete sunma konularında hangi sorunlarla karĢı karĢıya 

olduğu, Türkçe e-kitap üretiminde hangi noktada olduğumuz, yayıncı ve yazarların 

konuyla ilgili yaklaĢımlarının ne olduğu gibi sorulara yanıt aramaktır.  

E-kitap ve e-kitap kullanımı, bir kütüphane için temel bilgi kaynağı olması ve 

kullanıcı hizmetine sunulması açısından ele alınmıĢ ve e-kitabın sosyal, kültürel, 

ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik açıdan toplum üzerinde yaratacağı 

etkiler üzerinde durulmamıĢtır. 

 Dünya‟da küresel rekabetin ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde hızlı 

geliĢmelerin yaĢandığı 2000‟li yılların baĢları, e-kitap endüstrisinde de çok zorlu bir 

rekabetin yaĢanacağının ilk sinyallerini vermiĢtir. E-kitap yazılımlarının piyasaya 

çıkıĢı; yeni yazılımlarla gelen yeni e-kitap biçimleri; e-kitap satıĢı yapan                   

e-yayınevlerinin kurulması; daha ince, daha hafif, daha fazla belleğe ve daha güçlü 

pil ömrüne sahip e-mürekkep ve e-kağıt teknolojisiyle üretilen e-kitap okuyucu 

donanımların satıĢa çıkması; e-kitap kullanımının artıĢıyla ortaya çıkan sorunlara 

yönelik düzenlenen konferansların ve özellikle standartlaĢma, dijital haklar ve telif 

hakları konularında yapılan yasal çalıĢmaların artması gibi geliĢmeler bu dönemde 

yaĢanmıĢtır.  
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 E-kitap; paylaşımında, çevrimiçi erişiminde, çevrimdışı kullanımında, 

kopyalanmasında ve yazdırılmasında, telif hakkı ve adil kullanım yasalarıyla uyumlu 

ve içerik sahibinin haklarına saygılı olması için gereken önlemler alınarak 

hazırlanmalıdır. Alınacak bu önlemler, elektronik kitabın özelliklerini belirleyici 

standartların oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır. 

 Elektronik kitap pazarı baĢta Amerika BirleĢik Devletleri ve  BirleĢik Krallık 

olmak üzere Kanada, Avrupa, Hollanda, Fransa, Japonya ve Çin‟de geliĢmiĢtir. 

Sony, Irex Technologies, Netronix, Jinke Electronics, Hon Hai Precision Industries, 

Polymer Vision ve Plastic Logic özellikle bu alanda çalıĢan baĢlıca üretici 

firmalardır. E-kitap endüstrisindeki rekabete paralel olarak e-kitap yazılım ve 

donanımlarında da hızlı bir artıĢ ve çeĢitlilik görülmektedir. Her e-kitap okuyucu için 

özel bir yazılım geliĢtirildiğinden mevcut e-kitap biçimleri de yazılım ve 

donanımlarla doğru orantılı bir biçimde çoğalmıĢtır.  

 KüreselleĢmeyle coğrafi sınırların aĢılmasına benzer bir biçimde internet 

ağının da tüm dünyada bilginin sınırsız paylaĢımını sağlaması ile birlikte yayıncılık 

sektörü yapısal bir değiĢim sürecine girmiĢtir. Basılı yayıncılığa alternatif olarak 

ortaya çıkan elektronik yayıncılık, teknolojideki geliĢmelerle birlikte alternatif 

olmaktan çıkmıĢ ve yayıncılarca kimi zaman satıĢları destekleyici bir pazarlama yolu 

olarak kullanılmıĢtır.  

 Yayıncılık sektörüne yeni bir açılım getiren e-kitap kavramı, kütüphaneler 

için e-kitap sağlayan yeni Ģirketlerin doğmasını sağlamıĢtır. Kütüphanelere, üyelik 

veya satın alma yoluyla yapılacak lisans anlaĢmaları çerçevesinde e-kitaplara eriĢim 

imkanı sunan, yüzlerce yayıncının oluĢturduğu, e-kitap sağlayıcı veya e-kitap 

toplayıcı denilen bu Ģirketler e-kitap pazarında önemli bir paya sahiptirler.  
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 E-kitabın geliĢmesi, yazarların da yayıncılık sektöründe var olmalarını 

sağlamıĢ ve yazarlar için yayıncılık masraflarını en aza indirmiĢtir. Kendi kendine 

yayıncılık, e-vanity ya da self publishing denilen yeni yayıncılık biçimi yazarlara 

kitabın düzenlenmesi, tasarımı, planı ve üretiminde kitaplarını her anlamda 

diledikleri gibi düzenleme ve yayınlama fırsatı sağlarken ayrıca hem yazarlar hem de 

yayıncılar için gerek basılı biçimde gerekse elektronik biçimde kitap 

yayınlanmasında zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır.  

 E-kitap oluştururken herhangi bir sorunla karşılaşmamak için öncelikle ne 

tür bir yazılımla kullanılacağına ve nasıl bir ulaşım yoluyla hizmete sunulacağına 

karar verilmelidir. E-kitap üretiminde yazarlar ve yayıncılar, elektronik içeriklerini 

e-kitaba dönüştürürken yazılım tabanlı tercihler yapmalıdır.  

 Dünyada e-kitap kullanımının yaygınlaĢmasıyla gerek teknik gerekse hukuki 

açıdan doğabilecek sorunları önlemek, hem telif haklarının korunması hem de ticari 

anlamda hak sahiplerinin zarar görmemesi ve korsan yayıncılığın önlenmesi için 

uluslar arası düzeyde çeĢitli teknik ve yasal düzenlemeler yapılmıĢtır.                      

Bu amaçla yapılan çalıĢmalar ABD merkezli Açık e-Kitap Forumu‟nun              

(Open eBook Forum-OEBF, Ģimdiki adıyla IDPF-International Digital Publishing 

Forum) ve Elektronik Kitap DeğiĢimi ÇalıĢma Grubu‟nun (The Electronic Book 

Exchange Working Group-EBX) öncülüğünde yürütülmektedir. Ayrıca yine ABD 

kökenli “Standartlar ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü (NIST) ve Ulusal Bilgi 

Standartları Organizasyonu (NISO)‟nun çalıĢmalarıyla geliĢtirilen standartlar da tüm 

e-kitap endüstrisinin takip ve kabul ettiği standartlardır. 
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 Teknik ve hukuki açıdan doğabilecek sorunları önlemek, hem telif haklarının 

korunması hem de ticari anlamda hak sahiplerinin zarar görmemesi ve korsan 

yayıncılığın önlenmesi için e-kitapların dağıtımında ve kullanımında bazı standartlar 

oluşturulmalı ve protokoller belirlenmelidir. 

 Kütüphanelerde e-kitap kullanımı (e-kitapların dolaĢımı) web üzerinden 

Netlibrary, Ebrary, Safari gibi e-kitap sağlayıcılarla kütüphanenin yapacağı 

anlaĢmaya göre kullanıcılarına verdiği yetkiler ve sınırlandırmalar çerçevesinde 

eriĢimle veya e-kitap okuyucuların ödünç verilmesiyle gerçekleĢmektedir. E-kitap 

okuyucuların ödünç verilmesi; ek maliyet getirmesi, e-kitabın ve donanımın ayrı ayrı 

kataloglanmasıyla iĢlem hacmini artırması gibi dezavantajlar getirirken, yerden 

tasarruf sağlaması, kullanıcının yararlanma süresini maksimum düzeye çıkarması, 

aynı konulu kitapların bir arada bulunmasına/kullanılmasına imkan vermesi gibi 

avantajlar da getirmektedir.  

 E-kitap endüstrisinde hızla artan yazılımlar ve donanımlara bağlı olarak 

geliĢtirilen e-kitap biçimlerinin çeĢitliliği, standartların belirlenememiĢ olması, farklı 

pazarlama ve dağıtım biçimleri, taraflar arasındaki iliĢkileri düzenleyici standartların 

ve yasaların tam belirlenmemiĢ olması, e-kitapların derlenmesi sorumluluğunun 

yasal olarak ne Ģekilde düzenleneceği vb. sebeplerle eser sahiplerinin ve diğer hak 

sahiplerinin fikri haklarını korumak güçleĢmektedir.  

 E-kitap yazarının, yayıncısının, kullanıcısının, e-kitaplara koleksiyonunda yer 

veren kütüphanelerin haklarının korunması için hem yasal hem de teknik birçok 

düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla mevcut “Telif Hakkı Yasaları” güncellenmekte 

veya yeni yasalar oluĢturulmakta, dijital ortamdaki yayınların fikri mülkiyet 

haklarının korunması için sistemler ve standartlar geliĢtirilmektedir.  
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Ġnternet ortamında yer alan bir e-kitabın veya satın alınan bir e-kitabın 

kullanıcılar tarafından çoğaltılarak paylaĢılmasını önleyerek yazar, yayıncı, sağlayıcı 

ve diğer e-kitap endüstrisi taraflarının haklarını korumak için hem e-kitap okuyucu 

üreticileri hem de e-kitap yazılımı üreticileri çeĢitli sistemler geliĢtirmiĢlerdir. Dijital 

Haklar Yönetimi Sistemleri (Dijital Rights Management Systems), fikri mülkiyet 

üzerinde kontrol uygulanması için yazılım ve donanım veya her ikisi üzerinden 

kullanıcıyı eriĢim ve kullanımda sınırlandıran (zaman, ücret, içeriğe eriĢim, 

yazdırma, kopyalama vb.) bazı kurallar getirerek eser sahiplerinin telif haklarını 

korumayı amaçlayan sistemlerdir.  

Elektronik ortamda yayınların, daha kolay kopyalanabilir ve paylaşılabilir 

hale gelmesi nedeniyle elektronik yayıncılık yapan yayınevleri, dijital hak yönetimi 

kurallarına göre tanımlanmış yayınlar üretmelidir. 

Entelektüel kültürel mirasın gelecek kuĢaklara aktarılması ve korunarak 

saklanması sorumluluğu derleme yasalarının getirdiği hükümler doğrultusunda ulusal 

kütüphanelere verilmiĢtir. Derlemenin temel iĢlevlerinden olan yayınların 

toplanması, depolanması ve saklanması, elektronik yayınlar açısından karmaĢık ve 

sorunlu bir alan haline gelmiĢtir. E-kitap biçimlerinin çok çeĢitliliği ve her biçimin 

farklı yazılımlarla okunması, standart bir biçim belirlense bile e-kitapların 

görüntülenebilmesi için gerekli yazılımların ve donanımların da korunması 

gerekliliği, hızla değiĢen teknolojik koĢullar düĢünüldüğünde derleme daha da 

zorlaĢmaktadır. Her yeni teknolojiyle birlikte yeni yazılım ve donanımların 

geliĢtirilmesi ve fiziksel ortamla sınırlanması sebebiyle derlemenin uygulanabilirliği 

güçleĢtirmektedir.  
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 Kütüphaneler e-kitapların saklanması, korunması ve derlenmesinde bir 

standart biçim belirlemeli ve hem yazılım hem de kullanılan donanım bakımından bir 

koruma standardının oluşması sağlanmalıdır. Bir elektronik yayın türü olarak e-

kitapların üretimi, biçimleri, dağıtım kanalları dikkate alındığında derlemede 

kullanılan yöntemler tamamen değiştirilmeli ve yasalar da yeniden düzenlenmelidir.  

Ayrıca basılı kitabın üreticisi olan yazar, yayımını gerçekleĢtiren yayıncı, 

kullanıcıların yararlanmasını sağlayan kütüphaneler ile okuyucular arasındaki 

mülkiyet iliĢkilerini düzenleyen telif yasaları da giderek artan elektronik yayınlar 

karĢısında yetersiz kalmaktadır. Hak sahibi olan unsurlar ile entelektüel ürünlerden 

yararlanacak olanların karşılıklı sorumluluk ve haklarının e-kitaplar başta olmak 

üzere tüm elektronik yayınlar için yeniden ele alınmalıdır.  

 Derleme konusu yayıncı, kullanıcı ve kütüphane arasındaki ilişkileri 

doğrudan ilgilendirir. Bazı e-kitapların kullanıcılarca kolayca kopyalanabilir, 

içeriğinin değiştirilebilir ve kütüphanelerde bir e-kitaptan aynı anda birden fazla 

kişinin yararlanabilir olması nedeniyle, özellikle kültürel mirasın korunmasıyla 

görevli ulusal kütüphanelerle yayıncılar arasında anlaşmazlıklara yaşanmaktadır. 

Ulusal kütüphaneler ve derleme kütüphaneleri aracılığıyla kullanıcıların hiçbir ücret 

ödemeden ve herhangi bir sınırlandırma olmaksızın yayınlara erişebilmesi, 

yayıncıları ticari zarar endişesiyle derleme konusunda tereddüte düşürmektedir.  

 Derleme yasaları, bu soruna çözüm getirirken yayıncıların ve yazarların telif 

haklarını korumalı, yayıncıların bu kaygılarını gidermeli ve aynı zamanda 

kullanıcıların da bilgi edinme özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. Kesin çözüm olmasa da 

yayıncılar ve kütüphaneler arasında yapılan e-kitap kullanım koşullarını belirleyen 

ve kontrol eden lisans anlaşmaları bu sorunun giderilmesi için önemli bir adımdır. 
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Elektronik yayınların derlenmesi, bazen bu amaçla oluĢturulmuĢ derleme yasaları ile 

bazen de telif hakkı yasaları ile düzenlenmektedir. Her ne Ģekilde olursa olsun 

derleme yasaları hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri dikkate alınarak 

düzenlenmeli ve çağın gerisinde kalmamalıdır. 

Basılı yayınlarda olduğu gibi elektronik yayınlarda da yayın üzerinde telif 

hakkı bulunan tarafların haklarının korunması yasalarla güvence altına alınmıĢtır. 

Ancak basılı yayınlarda bile halen telif hakkı ihlallerine karĢı kesin bir çözüm 

bulunamamıĢken, çok daha kolay çoğaltılarak kontrolsüzce paylaĢılabilen elektronik 

yayınlarda bu sorunun nasıl çözüleceği mevcut düzenlemelere ve devam eden 

çalıĢmalara rağmen tartıĢma konusudur.  

 Geleneksel yayıncılıkta olduğu gibi elektronik yayıncılıkta da yazarlar, 

yayıncılar, kitap satıcıları, dağıtıcılar, kütüphaneler ve okuyucular arasındaki 

ilişkilerin düzenlenmesi; hak sahiplerinin hem maddi hem de manevi haklarının 

korunması için alınacak tedbirler ve uygulanacak yaptırımlar yasalarda açıkça 

belirtilmelidir. Elektronik yayınların çoğaltılması ve paylaşılmasının geleneksel 

yayınlara göre daha hızlı ve kolay olması, söz konusu düzenlemelerin ivedilikle 

hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

 Telif hakkı yasaları, hangi eserlerin korunacağını tanımlarken, eser 

sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenleyerek aralarında bir denge kurmayı 

amaçlamaktadır. E-kitapların arşivlenmesi kopyalamaya dayandığından yapılacak 

düzenlemelerde yayıncıların ve yazarların haklarının nasıl korunacağı; 

kütüphanelerin kopyalama yoluyla arşivleyerek kullanıcılarına sunduğu                   

e-kitaplarda, kullanıcıların yayın üzerindeki kontrolünün sınırlandırılmasının bilgi 

edinme özgürlüğüne ters düşüp düşmediği konuları kesin bir ifadeyle belirlenmelidir.  
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 Telif haklarıyla ilgili yapılan düzenlemelerde yalnızca “elektronik kitap”lar 

için hazırlanmıĢ bir madde bulunmamaktadır. Ancak düzenlemeler tüm elektronik 

yayınları kapsayacak Ģekilde yapılmıĢtır. Ulusal ve uluslararası olarak hazırlanan 

telif hakkı düzenlemeleri ticari değere sahip elektronik kitaplarda telif haklarının 

korunması için gereken tedbirleri sağlamıĢ ve hak sahipleriyle kullanıcılar arasındaki 

sorunların çözümünde etkili olmuĢtur. Ancak korsan yayıncılık sorununa karĢı 

yazarlar, yayıncılar, ilgili sivil toplum örgütleri ve yetkili devlet organları iĢbirliği 

halinde mücadelesini sürdürmektedir. 

E-kitap endüstrisinin dünyadaki geliĢimiyle ülkemizdeki mevcut durumu 

karĢılaĢtırdığımızda “ülkemizde e-kitap kullanımının ve buna bağlı olarak e-kitap 

endüstrisinin gelişmediğini” söylemek mümkündür.  

Yayıncıların e-kitap ve e-kitap yayıncılığı ile ilgili yaklaĢımlarını ortaya 

koymak için yaptığımız anketi yanıtlama oranları, onların konuya henüz ilgi 

duymadıklarını göstermektedir. Türkiye Yayıncılar Birliği‟ne bağlı 265 yayınevine 

göndermiĢ olduğumuz ankete yalnızca 29 yayınevi cevap vermiĢtir. Bu 

yayınevlerinden de sadece 3‟ü e-kitapla ilgili çalıĢmaları takip ettiğini ve çalıĢmalar 

yaptığını belirtmiĢtir. Diğer 26 yayınevi ise teknik altyapı, personel ve yasal 

düzenlemelerin yetersizliği, toplumun ilgisinin olmayıĢı vb. nedenlerle e-kitap 

yayıncılığı için uygun ortamın ülkemizde henüz oluĢmadığını belirtmiĢlerdir. 

 Ülkemizde e-kitabın tanınması, kullanılması ve yaygınlaşması için öncelikle 

teknolojik altyapının kurulması, gerekli yasal düzenlemelerle tarafların haklarının 

korunacağının garanti edilmesi, yapılacak teknik düzenlemelerle e-kitabın üretimi, 

dağıtımı ve kullanılmasında yazar, yayıncı, kütüphane ve kullanıcıların haklarının 

korunması sağlanmalıdır.  
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 Küresel rekabetin yaĢandığı, sınırların kalktığı, bilgi iletiĢim teknolojileriyle 

bilgiye sınırsız eriĢimin sağlandığı, bilginin artı değer yaratan bir üretim faktörü 

haline geldiği ve geliĢmiĢ ülkelerin bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerlediği bir 

zamanda yaĢamaktayız. Bu Ģartlar altında bizim gibi teknoloji üretemeyen ve 

teknolojiyi dıĢarıdan satın alarak kullanan toplumlar için en önemli tehlike dıĢa 

bağımlı bir açık pazar haline gelmektir. Ancak böyle bir duruma düĢmemek adına 

teknolojiden uzak kalmak da bizi çağın gerisinde bırakacaktır. Teknolojiden uzak 

kalmadan geliĢtirilen teknolojiler toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik 

koĢullarına uygun olarak uyarlanabilirse küreselleĢme sürecinin olumsuz etkileri 

azaltılabilir ve bilgi toplumu olma yolunda adımlar atılabilir. Bu yolda toplumun 

farklı kesimleri arasında oluĢacak eĢitsizlikleri ve uçurumları ortadan kaldırmak ve 

herkes için bilgi toplumu anlayıĢını hayata geçirebilmek için kütüphanelere gereken 

önemi göstermeli ve modern çağın gereklerine uygun hale getirilerek toplum-

kütüphane iliĢkisi yeniden canlandırılmalıdır. 
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Ek 1: E-kitap Okuyucu Donanımların Özellikleri (Tablo 2) (6 sayfa) 

Ek 2: Sony Reader PRS-505 (Vatan Gazetesi haberi) 

Ek 3: Amazon Kindle 1 (Vatan Gazetesi haberi)  

EK 4: “E-kitabı ilk kim okutacak?” (Turkishtime Dergisi haberi) 

EK 5: Yayıncılara gönderilen anketler 
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Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Dimensions 

175 x 122 x 
9.7 mm  

(6.9" x 4.8" x 

0.4") 

158 × 108 
× 10 mm  

(6.2" x 4.2" 

x .4") 

209 x 122 x 

10 mm  

(8.2" x 4.8" x 
0.4")  

(estimated) 

Similar to 

Kindle 2 

216 × 155 × 
16 mm  

(8.5" × 6.1" × 

.6") 

268 × 217 × 
12 mm  

(10.6" × 8.5" 

× .5") 

151 × 108 × 
10 mm  

(5.9" × 4.3" × 

.4") 

152 × 102 × 
9 mm  

(6" × 4" × 

.35") 

188 × 118 × 
8.5 mm  

(7.4" × 4.7" 

× .3") 

 

255 × 195 × 
14 mm 

(10.0" × 7.7" 

× .55") 

152 × 102 × 
9 mm  

(6" × 4" × 

.35") 

184 × 121 × 
10 mm 

(7.24" × 4.74" 

× .39") 

264 × 183 × 

10 mm 

(10.4" x 
7.2" x 

0.38") 

203 x 135 x 
9 mm  

(8" x 5.3" x 

0.36") 

57 × 21 × 

115 
mm (closed)  

160 × 115 × 

21 mm 
(open) 

 

279 × 217 × 7 
mm  

(11" × 8.5" × 

.3") 

Weight 
285g (10.1oz

) 

220g  

 (7.8oz) 
???g (??.?oz) ???g (??.?oz) 

388g (13.7oz

) 

570g (20.1oz

) 

150g  

(5.3oz) 

148g  

(5.3oz) 

174g  

(6.13oz) 

535g  

(18.9oz) 

160g  

(5.7oz) 
200g (7.05oz) 

535g (18.9o

z) 

289g (10.2o

z) 

115g 

 (4.1oz) 

360g  

(12.5oz) 

Screen 

Technology 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink Vizplex 
FlexiScreen 

E Ink 
Vizplex 

E Ink  
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

E Ink 
Vizplex 

Rollable 
organic TFT 

backplane 

with Vizplex 
frontplane 

E Ink Vizplex 
flexible plastic 

display 

Display Size 

(90 × 
120mm) 6"  

600 × 800 

pixels,  
167 ppi 

(76 × 
102mm) 5"  

600 × 800 

pixels,  
200 ppi 

(90 × 

154mm) 7"  

600 × 1024 
pixels,  

167 ppi 

(estimated) 

(122 × 
163mm)8.1" 

768x1024 

pixels,  
158 ppi 

(122 x 
163mm)8.1" 

768x1024 

pixels, 
 158 ppi 

(163 × 
203mm)10.2" 

1024x1280 

pixels,  
160 ppi 

(76 × 
102mm) 5"  

600 × 800 

pixels,  
200 ppi 

(76 × 
102mm) 5"  

600 × 800 

pixels,  
200 ppi 

(90 × 

120mm) 6"  

600 × 800 
pixels,  

167 ppi 

(140 × 

203mm) 9.7" 
825x1200,  

150 ppi 

(76 × 
102mm) 5"  

600 × 800 

pixels,  
200 ppi 

(90 × 
120mm) 6"  

600 × 800 

pixels,  
167 ppi 

(140 × 
203mm) 9.7

" 825 × 

1200 pixels, 
150 ppi 

(90 × 
120mm) 6"  

600 × 800 

pixels,  
167 ppi 

5"  

240 × 320 
pixels,  

85 ppi 

(163 × 216 

mm)10.7" 

 ???x????,  
??? ppi 

Grey Levels 8 8 16 16 16 16 4 4 4 16 8 4 16 16 16 ? 

Touch Screen 
yes (finger or 

stylus) 
No 

yes (finger or 

stylus) 

yes (WaCom 

Pen) 

yes (WaCom 

Pen) 

yes (WaCom 

Pen, 

DR1000S & 
DR1000SW 

editions) 

No no n.a. 
yes (finger or 

stylus) 
no n.a. no n.a. No 

 

yes (finger) 

http://wiki.mobileread.com/wiki/Sony_Portable_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=DR800&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/wiki/Category:IRex_iLiad
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook_360
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V5
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Kindle_DX
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle_2
http://wiki.mobileread.com/wiki/Readius
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Netronix
http://wiki.mobileread.com/wiki/Jinke
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DailyEdition_Portrait
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:IRex_DR800_mock
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_iliad
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DR1000_front_1
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-500
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Bookeengen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:HanlinV5
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_v3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Kindle-Gen2
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:ReadiusHalfopen
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PLsmall


 

274 

Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Power Li-ion ? Li-ion Li-ion 

Li-ion 

1100mAh(x2-

cells); 2nd Edition 

~20% larger 

Li-ion 

1140mAh 

Li-Polymer 

1000mAh 

Li-Polymer 

1000mAh 

Li-Polymer 

1000mAh 

Li-Ion 

2100mAh 

Li-Polymer 

1000mAh 

Li-ion 950mAh 

(Nokia Phone 

battery) 

Li-ion 

1530mAh 

Li-ion 

1530mAh 
? 

? 

Battery Life 7'500 pages 7'500 pages 7'500 pages ? 
15 hrs with 

larger battery 
10 hrs 8'000 pages 8'000 pages 8'000 pages 5'000 pages 9'000 pages 9'000 pages 

with EVDO: 
"4 days", 

without: "up 

to two 
weeks" 

with EVDO: 
"4 days", 

without: "up 

to two 
weeks" 

"30 hours" 
? 

OS Linux 2.6.23 Linux Linux Linux Linux Linux 2.6.24 Linux Linux Linux Linux Linux Linux 
Linux 

2.6.22.19 
Linux 
2.6.22 

WinCE 
WinCE 

CPU 

Freescale 

i.MX31L 
(ARM1136JF

-S core, 

532MHz) 

Freescale 

i.MXL 

MC9328M
XLVP20 

(ARM920

T core, 
200MHz) 

Freescale 

i.MX31L  
(ARM1136JF

-S core, 

532MHz) 

Freescale 

i.MX31L 

Intel X-Scale 

400MHz 

Freescale 
i.MX31L 

400MHz? 

Samsung® 

S3C2440 
(ARM920T 

core, 

400MHz) 

Samsung® 

S3C2440 
(ARM920T 

core, 

400MHz) 

V1, V2: 

Samsung® 
S3C2410 (A

RM920T 

core, 
200MHz) 

V3: 

Samsung® 
S3C2440(A

RM920T 

core, 
400MHz) 

 

 

Samsung 
S3C2443 

400MHz 

Samsung® 

S3C2440 
(ARM920T 

core, 

400MHz) 

Samsung® 

S3C2410 (AR

M920T core, 
200MHz) 

Freescale 

i.MX31L 
(ARM1136J

F-S core, 

532MHz) 

Freescale 

i.MX31L 
(ARM1136J

F-S core, 

532MHz) 

ARM11 

400MHz 

? 
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Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Memory 

128MB 

RAM, 

512MB(NAN
D)  

Flash 
(~420MB use

r accessible) 

?MB 

RAM, 

512MB 
Internal 

(440 MB 
User 

Accessible) 

128MB 
RAM, 

512MB(NAN

D) Flash 

(~420MB use

r accessible) 

? 
64MB Ram + 
128MB free 

Flash 

128MB Ram 

+ 1GB SD 

32MB RAM,  

1GB Internal 

64MB RAM, 
 512MB 

Internal 

V1: 16MB 

RAM, 

64MB Flash 
V2: 16MB 

RAM, 512 

Flash 

V3: 32MB 

RAM, 
512MB 

Flash 

64MB Ram + 
512MB 

NAND Flash 

32MB RAM,  

512MB 
Internal,  

2M NOR 
Flash 

512MB,  

Internal 2M 
NOR Flash, 

512MB SD 
Card included 

128MB 

Ram + 8MB 
NOR Flash 

+ 4GB 

NAND 

Flash (~3.3

GBuser 
accessible) 

128MB 

RAM, 2GB 
Flash(1.4G

B user 
accessible) 

128MB 

RAM,  

256MB 

Internal 

? 

Expansion 

Slots 

MMC/SD/SD

HC, Memory 
Stick Pro 

Duo 

None 

MMC/SD/SD

HC, Memory 
Stick Pro 

Duo 

? 

MMC, CF 

Type II, USB 

Memory 

SD/SDHC 

Micro SD 

[May support 

SDHC] 

Micro 
SD/SDHC 

SD SD SD/SDHC 
SD/MMC up 

to 4GB 
none none Micro SD 

? 

Other 

Interfaces 

USB 2.0, 

headphone 

USB 

2.0 (chargi

ng) 

USB 2.0, 

headphone, 

3G (AT&T) 

USB 

2.0(charging)

; 3G 

USB 1.1, 

headphone, 

WiFi 

802.11b(NO

T for Book 

Edition), 
10/100 LAN 

USB 

2.0(charging)

; 1000SW 

only: WiFi 

802.11b/g 

and 
Bluetooth 

USB 

2.0 (charging

) 

USB 

2.0(charging) 

USB 

2.0 (chargin

g), 2.5mm 
stereo 

2 × USB 

2.0 (one 

charging), 

 headphone, 

Bluetooth, 

WiFi 802.11g, 
SD3G 

USB 

2.0 (charging

),  

headphone 

3.5mm stereo 

USB 

1.1 (charging), 

headphone 

USB 2.0, 

headphone, 

EVDO/CD
MA 

USB 
2.0(charging

), 

headphone, 
EVDO/CD

MA 

USB 

2.0 (charging
),  

Bluetooth 2.0 

EDR,  

GSM/GPRS/

EDGE tri-

band 
 

 

 

USB 
2.0(charging), 

Bluetooth, 

WiFi 802.11g, 
3G (US: 

AT&T) 
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http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=DR800&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/wiki/Category:IRex_iLiad
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook_360
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V5
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Kindle_DX
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle_2
http://wiki.mobileread.com/wiki/Readius
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Netronix
http://wiki.mobileread.com/wiki/Jinke
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=542327&postcount=16
http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=542327&postcount=16
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DailyEdition_Portrait
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:IRex_DR800_mock
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_iliad
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DR1000_front_1
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-500
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Bookeengen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:HanlinV5
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_v3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Kindle-Gen2
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:ReadiusHalfopen
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PLsmall
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Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Supported 

Formats 

BBeB (LRF/LRX)

, PDF, EPUB, 

TXT, RTF, JPG, 

BMP, GIF, PNG, 

MP3, AAC 

BBeB (LRF/L

RX), PDF, 

EPUB, TXT, 

RTF, JPG, 

BMP, GIF, 

PNG 

BBeB (LRF/LRX

), PDF, EPUB, 

TXT, RTF, JPG, 

BMP, GIF, PNG, 

MP3, AAC 

eReader, ePub, 

PDF, HTML, 

TXT, JPG, BMP, 

PNG 

PDF, HTML, 

TXT, JPG, BMP, 

PNG, 

PRC/MOBI, 

DJVU (via 

FBReader: fb2, 

CHM, Plucker, 

zTxt, TCR, RTF, 

OEB, EPUB) 

PDF, HTML, 

TXT, JPG, BMP, 

PNG, PRC/MOBI 

OEB-XHTML, 

TXT, HTML, 

PDF, EPUB, JPG, 

GIF, PNG, MP3 

FB2, TXT, PDF, 

DJVU, RTF, 

HTML, PRC, 

CHM, EPUB, 

DOC, TCR,JPEG, 

BMP, PNG, TIFF 

OEB-XHTML, 

TXT, HTML, 

PDF (non 

DRM), 

PRC/MOBI, 

JPG, GIF, PNG, 

MP3 

eReader, PDF, 

EPUB, 

HTML/CHM, 

TXT, RTF, JPG, 

GIF, PNG, BMP, 

MP3, AAC 

PDF, TXT, RTF, 

EPUB, LIT, PPT, 

WOLF, DOC, 

CHM, FB2, 

HTML, DJVU, 

MP3, TIFF, JPG, 

GIF, BMP, PNG, 

RAR, ZIP 

PDF, TXT, RTF, 

EPUB, LIT, PPT, 

WOLF, DOC, 

CHM, FB2, 

PRC/MOBI, 

HTML, DJVU, 

MP3, TIFF, JPG, 

GIF, BMP, PNG, 

RAR, ZIP 

Kindle (AZW 

and TOPAZ), 

PRC/MOBI(non 

DRM), TXT, 

PDF, Audible 

(format 4, 

Audible 

Enhanced 

(AAX)), MP3; 

Kindle  

(AZW and 

TOPAZ),  

PRC/MOBI 

(non DRM), 

TXT, MP3, 

Audible (format 

4, Audible 

Enhanced 

(AAX)), MP3; 

TXT, HTML, 

PDF 

eReader, PDF, 

ePUB, DOC, 

DOCX, XLS, 

XLSX, PPT, PPTX, 

RTF, TEXT, 

HTML, JPEG, 

PNG, BMP 

SupportedDR

M Formats 

Marlin 

DRM(BBeB)
, Adobe 

ADEPT 

(EPUB/PDF) 

Marlin 

DRM(BBe
B), Adobe 

(EPUB/PD

F) 

Marlin 

DRM (BBeB
), Adobe 

ADEPT (EP

UB/PDF) 

eReader, 

Adobe 

ADEPT(EPU
B/PDF) 

MobiPocket MobiPocket 
Adobe 

(EPUB/PDF) 
none MobiPocket 

eReader, 

Adobe 

ADEPT (EPU
B/PDF) 

Wolf, Adobe 

(EPUB/PDF) 

Wolf and 

MobiPocket or 
Adobe 

ADEPT 

(EPUB/PDF) 

AZW and 
TOPAZ(US

A only) 

AZW and 

TOPAZ (Ki

ndle only, 
USA only) 

? 

eReader, 

Adobe 

ADEPT(EPU
B/PDF) 

Font Sizes 5 3 5 16 16 16 12 ? 12 8 3-5 3-5 6 6 ? 
? 

Search 

functionality  

Dictionary 

lookup 

 

 

 

built-in 
dictionary  

and search 

using 
touchscreen 

No 

built-in 

dictionary 

and search 
using 

touchscreen 

 

search using 
touchscreen 

using 
touchscreen 

using 
touchscreen 

no yes 

MOBI 

dictionaries 

using D-pad 

using 
touchscreen 

no No 

using 

keyboard 

and 5-way 

search using 

keyboard, 

built-in 
dictionary 

using 5-way 

 

? 
? 

http://wiki.mobileread.com/wiki/Sony_Portable_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=DR800&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/wiki/Category:IRex_iLiad
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook_360
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V5
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Kindle_DX
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle_2
http://wiki.mobileread.com/wiki/Readius
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Netronix
http://wiki.mobileread.com/wiki/Jinke
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_formats
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_formats
http://wiki.mobileread.com/wiki/DRM
http://wiki.mobileread.com/wiki/DRM
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DailyEdition_Portrait
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:IRex_DR800_mock
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_iliad
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DR1000_front_1
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-500
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Bookeengen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:HanlinV5
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_v3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Kindle-Gen2
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:ReadiusHalfopen
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PLsmall
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Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Note taking  

highlighting   

underlining 

using 

touchscreen 
No 

using 

touchscreen 

using 

touchscreen 

using 

touchscreen 

using 

touchscreen 
no no 

bookmark 

menu 
? no No 

using 

keyboard 
and 5-way  

(unavailable 

in PDF 
files) 

using 

keyboard  
and 5-way 

No 

using 

touchscreen 

Text to Speech no No no no No No no no No Yes 
yes  

(not for 

PDF/ePub) 

No No Yes No 
no 

Software 

eBook 

Library, 
Adobe 

Digital 

Editions 

eBook 

Library, 
Adobe 

Digital 

Editions 

eBook 

Library, 
Adobe 

Digital 

Editions 

Paperless 

iRex Printer 
& Adobe 

Digital 

Editions 

iLiad 

Companion 
Software & 

Mobipocket 

Java Reader; 
Linux: 

FBReader, 

Gargoyle 

Paperless 

iRex Printer 
& 

Mobipocket 

Java Reader 

Bookeen® 
Multi-format 

eBook reader 

? 

Bookeen® 

Multi-
format 

eBook 

reader 

? 

WOLF 

Maker, 

WOLF 
Printer 

WOLF Maker,  

WOLF Printer 

NetFront web browser & 

MobiPocket Java Reader 
? 

Adobe Adept 

and others 

Services 
Sony 

CONNECT 

Sony  
connect 

(US/Canad

a only) 

Sony 

CONNECT 
via 3G 

Barnes&Nobl

e ebook store 
via 3G 

iRex 
Technologies 

Delivery 

Service (iDS) 

 

 ?  ? 
iStation, 

ReadMan 

iStation, 

ReadMan 

Amazon Kindle 
Whispernet.  

E-mail conversion of 

DOC, HTML, JPEG, 
GIF, PNG, BMP and 

PDF 

 

? 
? 

http://wiki.mobileread.com/wiki/Sony_Portable_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=DR800&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/wiki/Category:IRex_iLiad
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook_360
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V5
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Kindle_DX
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle_2
http://wiki.mobileread.com/wiki/Readius
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Netronix
http://wiki.mobileread.com/wiki/Jinke
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/TTS
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DailyEdition_Portrait
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:IRex_DR800_mock
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_iliad
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DR1000_front_1
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-500
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Bookeengen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:HanlinV5
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_v3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Kindle-Gen2
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:ReadiusHalfopen
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PLsmall
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Brandname Sony Portable Reader iRex Bookeen Pocketbook Bookeen Astak Mentor HanLin 

eBook 

HanLin 

eBook 

Amazon Kindle Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Model 
Touch 

Edition 

Pocket 

Edition 

Daily 

Edition  

(un-

released) 

DR800  

(un-

released) 

iLiad 
Digital 

Reader 1000 

Cybook 

Opus 

360° (un-

released) 

Cybook 

Gen3 

Mentor 

Electra  

(un-released) 
V5 V3 

 

Kindle DX Kindle 2 

Readius  

(un-

released) 

eReader 

 (un-released) 

Manufacturer Sony 
iRex Technologies 

Netronix Jinke Electronics 
Hon Hai Precision 

Industries 

Polymer 

Vision 

Plastic Logic 

Picture 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

  

Content 

Partners 

Random 

House,  
Simon & 

Schuster, 

HarperCollin
s 

? 

Random 

House,  
Simon & 

Schuster,  

HarperCollin
s 

? 

De 

Tijd, IFRA, L
es 

Echos, NRC 

Handelsblad, 
MobiPocket 

 

Ubibooks, 

Cluster21 
? 

MobiPocket
,  

Ubibooks, 

Cluster21 

FictionWise  MobiPocket Amazon Amazon ? 
? 

 

 

http://wiki.mobileread.com/wiki/Sony_Portable_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/HanLin_eBook
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/wiki/PRS300
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=Daily_Edition&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/index.php?title=DR800&action=edit&redlink=1
http://wiki.mobileread.com/wiki/Category:IRex_iLiad
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex_Digital_Reader
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/Pocketbook_360
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Bookeen_Cybook_Gen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/EB-900
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V5
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hanlin_V3
http://wiki.mobileread.com/wiki/Kindle_DX
http://wiki.mobileread.com/wiki/Amazon_Kindle_2
http://wiki.mobileread.com/wiki/Readius
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://wiki.mobileread.com/wiki/IRex
http://wiki.mobileread.com/wiki/Netronix
http://wiki.mobileread.com/wiki/Jinke
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Hon_Hai_Precision_Industries
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Polymer_Vision
http://wiki.mobileread.com/wiki/Plastic_Logic
http://www.randomhouse.com/
http://www.randomhouse.com/
http://www.simonsays.com/
http://www.simonsays.com/
http://www.harpercollins.com/
http://www.harpercollins.com/
http://www.randomhouse.com/
http://www.randomhouse.com/
http://www.simonsays.com/
http://www.simonsays.com/
http://www.harpercollins.com/
http://www.harpercollins.com/
http://www.tijd.be/
http://www.tijd.be/
http://www.ifra.com/
http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://epaper.nrc.nl/
http://epaper.nrc.nl/
http://www.mobipocket.com/
http://www.ubibooks.com/Default.aspx
http://www.cluster21.com/
http://www.mobipocket.com/
http://www.mobipocket.com/
http://www.ubibooks.com/Default.aspx
http://www.cluster21.com/
http://www.fictionwise.com/
http://www.mobipocket.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS600
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PRS-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DailyEdition_Portrait
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:IRex_DR800_mock
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_iliad
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:DR1000_front_1
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Opus
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-500
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Bookeengen3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:EB-300
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:HanlinV5
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Sm_v3
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:Kindle-Gen2
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:ReadiusHalfopen
http://wiki.mobileread.com/wiki/File:PLsmall
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Sony Reader PRS-505                                     EK: 2 

                

06 Ekim 2007 tarihli Vatan Gazetesi’nin Bizim Kahve Eki’nden alınmıĢtır. 
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Amazon Kindle 1                                         EK: 3 

 

 

     20 Kasım 2007 tarihli Vatan Gazetesi’nden alınmıĢtır.
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                                            EK:4  

 

  
          



 

282 

 

 

 

 

EK: 5 

 

 

Sayın Ġlgili,  

 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Ana 

Bilim Dalı‟nda “Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye‟de Durum” baĢlığıyla bir 

yüksek lisans tezi hazırlamaktayım.  

 

Bu kapsamda ülkemizdeki durumu ortaya koymak ve yayıncılarımızın elektronik 

kitap konusundaki çalıĢmaları ve görüĢleri hakkında fikir edinmek için bir anket 

düzenledim.  

  

Sizden anketim için bana katkıda bulunmanızı rica ediyorum.  

AĢağıdaki tek soruya vereceğiniz cevaba göre anket sorularımı sizlere yönelteceğim. 

BaĢlangıç için sadece EVET veya HAYIR biçiminde -eğer cevabınız HAYIR ise 

nedenlerini kısaca belirterek- aĢağıdaki soruyu cevaplayıp bana iletebilirseniz çok 

memnun olurum.  

  

Katkılarınız ve ilginiz için Ģimdiden çok teĢekkür eder, çalıĢmalarınızda kolaylıklar 

dilerim. 

 

 

 

 

 

IġIK ÖNDER 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 

Bilgi ve Belge Yönetimi  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

-         E-KĠTAP YAYINCILIĞI YAPIYOR MUSUNUZ? 

 

 

Cevabınız HAYIR ise; 

Neden tercih etmediğinizi birkaç baĢlıkla belirtebilir misiniz? 
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SORULAR 

1- Hangi tür yayınları e-kitap olarak yayınlamayı tercih ediyorsunuz? 

 Ansiklopedi, sözlük   

 Atlas, harita  

 Bibliyografya, biyografya, katalog 

 Tam metinli kitaplar 

 Klasikler (Telif sorunu olmayan kitaplar) 

 Eğitsel kitaplar (Ders kitapları, test kitapları) 

 Güncel kitaplar (Son çıkan kitaplar, çok satanlar vb.) 

 

2- Hangi konularda e-kitap yayınlamayı tercih ediyorsunuz? 

 Edebiyat      Fen Bilimleri (Matematik, Kimya, 

Fizik) 

 Tarih, Coğrafya    Sosyal Bilimler 

 Sağlık     Güzel Sanatlar 

 Din      Uygulamalı Bilimler (Mühendislik, 

Tıp vb.) 

 

3- E-kitap yayıncılığında belirli bir okuyucu kitlesini hedefliyor musunuz? 

 Okul Öncesi     Yükseköğretim 

 Ġlköğretim     YetiĢkinler 

 Ortaöğretim    Uzmanlar 

 

4- E-kitaplar için hangi dosya biçimini tercih ediyorsunuz? 

 PDF  HTML  AZW  LIT   PRC  

EPUB 

 Diğer (Lütfen belirtiniz.)………………………………………. 

 

5- Paralel (hem basılı ve hem elektronik versiyon) yayıncılık mı yoksa 

elektronik yayıncılık mı yapıyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

6- E-kitap için hangi dağıtım yolunu tercih ediyorsunuz? 

 CD biçiminde 

 Ġnternetten indirilebilir biçimde 

 E-kitap okuyucu donanım ile birlikte 

 

7- E-kitaplarınızın internet üzerinden dağıtımını yapıyorsanız, hangi yolu tercih 

ediyorsunuz? 

 Kendi web siteniz üzerinden  

 Online alıĢveriĢ siteleri üzerinden 
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8- E-kitapları fiyatlandırırken hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

9- Yıllık toplam satıĢlarınız düĢünüldüğünde e-kitap ve basılı kitap oranı nedir? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

10- SatıĢta müĢteri tercihiniz var mı? 

 Bireysel müĢteriler 

 Kurumsal müĢteriler 

 Kütüphaneler 

 E-kitap sağlayıcılar 

 

11- Kopyalama ve çoğaltmaya karĢı e-kitaplarınızın kullanımında ne tür önlemler 

alıyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………….... 

 

12- Elektronik yayıncılık konusunda yaĢadığınız hukuki sorunları önem sırasına 

göre belirtiniz. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 
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ÖZET 

KüreselleĢme ve onu hızlandıran bilimsel ve teknolojik geliĢmeler ile buna 

bağlı olarak yaĢanan değiĢim süreci ile bilgi iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler, bu 

teknolojilerin üretimi ve etkin kullanımıyla geliĢen bilgi toplumu olma yolunda 

yaĢanan dönüĢüm süreci üzerine günümüzde tüm dünyada sıcak tartıĢmalar 

yapılmaktadır. Yapılan tartıĢmalar, özellikle teknolojik ilerlemelerin geliĢmiĢlik 

düzeyini belirlemesi, bilgiye eriĢimde teknoloji sahipliğinin önem kazanması, bu 

teknolojiye sahip olanlar ile olmayanlar arasında oluĢan uçurum ve eĢitsizliklerin 

artması üzerine yoğunlaĢmaktadır.  

Kütüphaneler yaĢanan bu tartıĢmaların giderilmesinde ve sorunlara çözüm 

üretilebilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Bu nedenle kütüphanelerin modern bilgi 

ve iletiĢim teknolojileriyle yenilenmesi, özellikle kütüphanecilerin bu alanla ilgili 

olarak eğitilmesi ve geleceğin bilgi toplumu için toplumun kütüphanelere olan 

ilgisinin yeniden canlandırılması gerekmektedir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte geliĢen e-kitaplar, 

ülkemiz için çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen dünyada, özellikle ABD ve 

Ġngiltere baĢta olmak üzere, geliĢmiĢ birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu teknolojinin 

ülkemizde de tanınması ve gelecekte kullanılabilmesi için yazarlara, yayıncılara, 

kütüphanelere ve kullanıcılara sağlayacağı avantajlarla ilgili toplumun 

bilinçlendirilmesine; kullanımıyla doğacak sorunlar ve bunlara yönelik alınabilecek 

teknik ve hukuki önlemlerin önceden bilinmesine ve belirlenmesine; gereken teknik 

altyapının hazırlanmasına; özellikle kütüphanelere ve kütüphanecilere sunduğu 

kolaylıkların farkına varılması için e-kitapla ilgili dünyada yaĢanan geliĢmelerin, 

yapılan uygulamaların ve yürütülen çalıĢmaların bilinmesine ihtiyaç vardır.  
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 Dünyada e-kitap üretimi giderek yaygınlaĢmaktadır. Tıpkı bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin kütüphanelere girmesiyle birlikte değiĢime uğrayan kütüphane 

hizmetleri gibi e-kitapların da kütüphane derlemelerine girmesiyle birlikte yeni 

sağlama, iĢleme ve hizmete sunma biçimleri ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca e-kitapların 

üretimi, dağıtımı ve kullanımının basılı kitaplardan farklı olması, e-kitap 

endüstrisinin geliĢiminde ve sektörün oluĢum sürecinde üretim-dağıtım zincirinde 

yeni aktörlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıĢtır.  

 Ülkemizde e-kitap özellikle yükseköğretim ve araĢtırma kütüphanelerinde 

kullanılmaktadır. Ancak e-kitap üretim ve dağıtımını gerçekleĢtirecek olan aktörlerin 

henüz ortaya çıkmaması yani e-kitap endüstrisinin henüz ülkemizde geliĢmemiĢ 

olması sebebiyle Türkçe içerikli e-kitap sağlanamamaktadır. E-kitap konusunda 

toplumda yeterli bir kavrayıĢın olmayıĢı, sektörün en önemli aktörlerinden olan 

yayıncıların, e-kitap üretimine yönelmesini engellemektedir. Bunun temel nedeni, 

pazarın bulunmayıĢı ile teknik ve hukuki altyapının yetersiz oluĢudur. Yayıncılar,     

e-kitap sektörünü ayrı bir sektör olarak görmekte ve bu sektörde geliĢmenin 

kaçınılmaz olduğunu, gelecekte bu sektöre girmeyi düĢündüklerini ve e-kitabın basılı 

kitaplar için bir tehdit olmadığını belirtmektedir. 

Yazarların bakıĢ açısı ise e-kitabın edebiyatın doğasına aykırı olduğu ancak e-

kitapla daha fazla okuyucuya ulaĢılabileceği yönündedir. Bu yaklaĢımla aslında 

yazarlar var olma ve daha fazla okuyucuya ulaĢma düĢüncesini ön plana çıkarırken, 

bunun emek-değer iliĢkisini göz ardı etmektedir. Ayrıca yazarlar, eğitim alanında 

özellikle baĢvuru kitaplarının e-kitap olarak yayınlanabileceğini ancak e-kitapların 

eğitimin niteliğini düĢüreceğini düĢünmektedir.  
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SUMMARY 

 

Nowadays, there are many debates on the process of change which is caused 

by globalization and the scientific and technological developments that fasten it, and 

on the transformation process which is experienced by information&communication 

technologies, and the production and the efficient usage of that technologies. That 

debates especially focus on the role of technological developments on determining 

the level of development, the importance of technology on the access of information, 

and the increasing gap between the ones who have that technology and those who 

have not. 

Libraries are playing a key role on overcoming that debates and finding 

solutions to that problems. For that reason, libraries should be renewed with the 

modern information&communication technologies, and especially the librarians 

should be educated about that issue, and also the attention of the society for libraries 

should be recreated for the information society of the future.  

Despite the fact that e-books, which are improved by the developments on 

information&communication technologies, are such a new technology for our 

country, they are used in many developed countries such as the USA and the UK. It 

is important to make society conscious about the advantages for writers, publishers, 

libraries, and users; to identify the possible problems and the technical and legal 

precautions to that problems; to prepare the necessary conditions; and to know, 

especially for the awareness of the easiness for the libraries and the librarians, the 

developments, implementations, and practice that are made in the world for such a 

reason that the technology would become known and used in our country in the 

future.  



 

335 

Production of e-books is increasing in the world. Just as the library services 

changed by the enactment of information&communication technologies, there 

emerges new supply, manipulation, and dedication methods with the enterance of e-

books to the library collections. Moreover, the difference of e-books from pressed 

books in terms of production, circulation, and usage plays an important role on the 

emergence of new actors in the improvement of e-book industry, and in the process 

of formation of the sector and the chain of production&circulation.  

In our country, the e-book especially used in the libraries of research and 

universities. However, because new actors, who will make the 

production&circulation of e-books, do not emerge; in other words, because the e-

book industry is under-developed in our country, no Turkish-content e-books can be 

provided. Because of the inadequate conception about e-books in our society, the 

publishers, who are one of the most important actors in the sector, do not turn to 

production of e-books. The main reason lying under that is being insufficient the 

market and the technical&legal basis. The publishers see the e-book sector as a 

seperate sector, and they claim that the development in that sector is inevitable and 

they plan to go into the sector, in fact, they indicate that they do not see e-books as a 

threat for pressed books.  

The perspective of writers is such that e-books are against the nature of the 

literature but by those they can reach more readers. In that sense the writers feature 

the idea of being and reaching more readers, but they disregard the labor&value 

relationship. Moreover, writers argue that especially in the educational sphere, the 

reference books could be published as e-books, but they also think that e-books will 

decrease the education‟s quality.  


