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SUNUMDAN 

KAZANACAKLARINIZ 

• Araştırmada Ülkemizde ve dünyada QR kodu uygulamasını örnek teşkil 
eden kütüphaneler göz önüne alınacaktır. 

 

• Bu bağlamda: 

 
   QR kod katalog ilişkisi değerlendirilecek, 

 

   İyi örnekler ışığında kataloglarda QR kod hizmetlerinde kullanımına yönelik     

   yöntemler ve ilkeler ele alınacak, 

 

   QR kodu oluşturulmasına yönelik uygulamalara yer verilecek, 

 

   QR kodunun Aktif olarak kullanıldığı Lingnan Universitesinin kütüphane için   

   QR kodu tanıtım videosu paylaşıma sunulacaktır. 



Katalog Nedir? 

• Kataloglar, kütüphane ve bilgi 

merkezlerinde bulunan bilgi yığınları 

arasında neyin mevcut olduğunun 

kütüphaneci ve okuyucuya bildiren 

araçlardır. Bu yüzden kataloglar var olan 

koleksiyonun hafızası ve haritasıdır 



Kataloğun Tarihi 

• Kataloglama tarihçisi Dorothy May Norris bize ilk 
kaydedilen kataloğun Yukarı Mısır'daki Edfu 
kütüphanesinin duvarlarına yazıldığını söyler. 

•  Kağıt üzerine kataloglamanın ise ilk defa MÖ.800-240 
civarında Mısır’da, İskenderiye Bölgesinde ki 

Batlamyus kütüphanesinde yapıldığı bilinmektedir. 
(Library Technology Reports, 2017, s. 15. )  

• Bizim tanımladığımız anlamda kataloglamaya ilişkin 
ilk çalışma, 1548’de Conrad Gesner’in, Cataloguing 

Methods adlı çalışmasıdır (Bayter, M. 2009, s. 135’ten 
aktarıldığı gibi). 

 



Kaynak: 
http://www.nysoclib.org/blo
g/erudition-and-
encyclopedism-adam-
winthrop-reads-conrad-
gesners-mithridates 



Kataloglamın Tarihi  

• 1841         Panizzi tarafından British Museum 
Rules 

• 1876    Cutter tarafından Cutter’s Rules for a 
Dictionary Catalog  

• 1908   ALA tarafından Catalogouing Rules : 
Author and Title Entries 

• 1961    IFLA tarafından Paris’te düzenlenen 
“Kataloglama İlkeleri Milletlerarası Konferansı” 
kataloglamada birliğin sağlanması konusunda  
milletlerarası atılan ilk adım olmuştur. 



... 

• 1967  Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 

yayınlanmıştır : Bu katalogda bilgisayraların 

kataloglamada yaygın olarak kullanılmamasından 

dolayı yanlızca temel girişle ilgili kurallara yer 

verilmiştir. 

• 1978  Anglo – Amerikan kataloglanma 

Kuralları 2 yayınlanmıştır. Bilgisayar 

kullanımının yaygınlaşması nedeniyle bu basımda 

öncelik nitelemeye ilişkin kurallara verilmiştir. 

 



... 

• 1997     Toroto’da gerçekleşen AAKK2’nin 
“Geleceği, Gelişmeler ve Prensipler” adlı 
uluslararası toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda 
temel sorusu; AAKK2’ye mi devam edilecek 
yoksa farklı bir üçüncü baskı ile AAKK3’ü mü 
yayınlanacak. 

•  JSC (Joint Steering Committee)adıyla kuralan bir 
komite 2004 yılında AAKK3’ü hazırlanması 
düşünülmüş, fakat AAKK3 yerine 2005 yılında 
başka bir isimle RDA’nın yayınlanmasına karar 
verilerek, 2007 yılında RDA yayınlanmıştır.  



Mobil Uygulamaların 

Kütüphanelerde Kullanımı 
 

• Mobil teknolojiler günümüz bilgi ve internet 

çağında aradığımız her bilgiyi zaman ve mekan 

kısıtlaması olmadan kişilerin cebine kadar bilgi 

hizmetlerine erişim imkanı sağlayan ve toplum 

tarafından yoğun bir şekilde kullanılan aygıtlardır. 

Özellikle 4,5 G teknolojisi ile birlikte her geçen 

gün hızını ve kalitesini artırmayı hedeflemiş 

kullanıcı dostu teknolojilerdir.  

 



... 
• Günümüz enformasyon çağı diye adlandırdığımız bu çağda internet 

aracılığıyla haberleşme anlık hale gelmiştir. Gelişen teknolojilerle 

birlikte mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) 

gündelik hayatın vazgeçilmez aygıtları olmuştur. Bu teknolojilerle 

iletişim de zaman mekan sınırlaması kalmış ve gündelik hayatta her 

yaş gurubunda tercih edilmesiyle birlikte şirketler/kurumlar/kuruluşlar 

hizmetlerini mobil cihazlara entegreli olarak sunmaya başlamışlardır. 

•  Hiç şüphesiz kütüphanelerde bundan ciddi derecede etkilenen 

kurumların başında gelmiştir. Hizmetlerini  internet teknolojileriyle 

birlikte web de sergileyen kütüphaneler mobil teknolojilerin 

hayatımıza girmesiyle hizmetlerini mobil cihazlara uyumlu hale 

getirerek kullanıcılarına daha kaliteli ve anında hizmet verebilmeyi 

yeğlemişlerdir. Kuşku yoktur ki başarıyı hedeflemiş ve yakalamış 

kütüphaneler, zamanın teknolojisini içinde barındıran ve kullanıcılarına 

hizmetleriyle sunan kütüphaneler olmuştur. 

 



... 

• Mobil cihazların hayatımıza girdiğinden bu yana 
kütüphaneler için geliştirilen ve üretilen 
programlar bu cihazlara uyumlu hale getirilerek 
kullanıcı hizmetine sunulmuştur. Mobil cihazların 
kütüphanelerde uygulanması olarak bilinen en 
eski uygulama kullanıcılara ödün aldıkları 
kayanların iade tarihini hatırlatmak için atılan 
“kısa mesaj” hizmetidir. Kütüphanelerin 
kullanıma sunduğu en yaygın hizmet ise OPAC 
hizmetidir (Odabaş, 2009, s. 53). 

 



QR Kodu;  Quick Response; Hızlı 

Cevap Kodu; Hızlı Tepki Kodu? 

 

• QR Kodu olarak anılan 

Hızlı Yanıt Kodu, 

Japonya'da Toyota yan 

kuruluşu Denso Wave 

tarafından 1994 yılında 

geliştirilmiştir (FeiXu, 

2014, s. 345). 

 



Neden QR Kodu 

1. Geleneksel barkodlar yaklaşık 20 hane maksimum 

depolama kapasitesine sahip iken QR Kod birkaç yüz 

kat daha fazla bilgi taşıma kapasitesine sahiptir. QR 

kodu sayısal ve alfabetik karakterden, Kanji, Kana, 

Hiragana, semboller gibi her türlü verileri işleme 

özelliğine sahiptir. En fazla 7089 karakter bir simge 

olarak kodlanabilir(DensoWave, 2012). 

 

 



... 

• 2. QR kodu geleneksel bir barkoddaki aynı 

miktardaki verinin onda biri kadar alan 

kaplaya bilir. (DensoWave, 2012). 

 

 



... 

• 3. QR kodu Japonya’da geliştirilen  bir semboloji 

olarak Japonca Kanji karakterlerinin kodlayabilir. Bir 

tam genişliğindeki kanji veya kana karakteri tam 

olarak 13 bite kodlanır. (QR kodunun diğer iki 

boyutlu sembolojilere nazaran %20 daha fazla veri 

tutmasını sağladığı için daha tercih edilebilirdir.    

(DensoWave, 2012).  

 



... 

• 4. QR kodu hata düzeltme kapasitesine 

sahiptir. Sembol parçasal olarak tozlu veya 

zarar görmüş olsa bile data saklana bilir. Zarar 

görmüş QR kodlarının ortalama %30’u 

saklanabilir. (DensoWave, 2012). 

 



... 

• 5. QR Kodu 360 derece (yönlü) yüksek hızlı 

okuma kapasitesine sahiptir. Kodun üç 

köşesine yerleştirilen pozisyon belirleme kalıbı 

ile okuma işlemi yapılır. Bu pozisyon 

belirleme kalıpları sabit yüksek hızlı okumayı 

arka plan parazitliklerinin negatif etkilerini 

önleyerek garantiler(DensoWave, 2012). 

 



... 

• 6. QR kodu, çoklu bilgi alanlarına bölünebilir. 

Terisne, çoklu QR kod sembollerinde saklanan 

bilgi tek bir semboü olarak yeniden yapılabilir: 

Bir data sembolü  16 sembole kadar 

bölünebilir (DensoWave, 2012). 

 



Dünyada QR 
Kod Kullanımı 

Top 10 Ülke 
1. Hong Kong 
2. Tayvan 
3. Singapur 
4. Çin 
5. Fransa 
6. Avusturya 
7. Almanya 
8. Malezya  
9. İsviçre 
10. Belçika 
. 
. 
… 
58. Türkiye  

Top 10 Şehir 
1. İstanbul 
2. Kocaeli 
3. İzmir 
4. Ankara 
5. Kayseri 
6. Bursa  
7. Mersin 
8. Konya 
9. Muğla 
10. Antalya 

 

Kaynak:https://trends.google.com.tr/trends/explore?geo=TR&q=qr%2
0code 

Türkiye’de QR 
Kod Kullanımı 

Google da son 12 ay içerisinde ‘QR CODE’ 
kelimesini arayan Ülkeler. 



KÜTÜPHANELERDE QR 

KULLANIMI 

  Birçok kütüphane, bu kodları, bilgi iletmek ve 

/ veya içeriğe erişim sağlamak için bir yöntem 

olarak kullanmıştır. Onların kullanımı basit ve 

ekonomiktir. 

---Kütüphane turlarında 

---Okuyucu danışma hizmetlerinde  

---Kütüphane eğitiminde vb. 











QR kodu Nasıl Yapılır? 



Örnek Olarak 



QR kodu Nasıl Yapılır? 



... 





Amaca Göre QR Kod İkonları 



QR kod Okuyucuları 

  Android telefonlar için;  

• Cep telefonunun sanal 

mağazasından  ücretsiz 

olarak indirebileceğiniz 

uygulanmalar; 

 Barcode Scanner 

 Google Goggles 

 ShopSavy 

 BeeTag QR Reader 

 

 

IOS için; 

• Cep telefonunun sanal 

mağazasından  ücretsiz 

olarak indirebileceğiniz 

uygulanmalar; 

• QR Reader for iPhone 

• RedLaser 

• QR Scanner 

• Vb.  



QR Kod Nasıl Çalışır? 



Qr kodu Kullanan Kütüphaneler 









Kaynak: 
http://ajans.ciu.edu.tr/?p=9276 



San Diego Eyalet Üniversitesi 

Kaynak: http://library.sdsu.edu/computers-
technology/online-tools/quick-response-qr-codes 



QR kodları ile; 

• Mobil web sitesine hızlı erişim, 

• Konu ve ders rehberlerine erişim, 

• Kütüphane personel sayfalarına erişim, 

• Poster sunumlarına erişim sağlanır.  

 
 

 



Kullandığımız QR kod Yazılımıyla 

Birlikte 

• Taranan içeriği panoya kopyalama (daha sonra 

başka bir belgeye kopyalamak için); 

• Içeriği e-posta yoluyla veya SMS yoluyla 

gönderme, 

• Içeriği favorilerim listesine kaydetme özelliği 

sağlar. 

 



Katalan Ulusal Sanat 

Müzesi(Barselona/İspanya)=Museu Nacional d'Art 

de Catalunya 



QR Kullanan Kütüphane Katalog 

Örnekleri 



SYRACUSE ÜNIVERSITESI KÜTÜPHANESI 

Kaynak: 
http://summit.syr.edu/vwebv/searchBasic?sk=su
l 





Kyoto University 



Kaynak: http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/?lang=en 



Universitat Pompeu Fabra 



Kaynak:https://www.upf.edu/bibtic/en 



Orta Doğu Teknik Üniversitesi 



Kaynak: https://lib.metu.edu.tr/tr 



TEŞEKKÜRLER 


