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ı. GİRİŞ 

son birkaç yıl içerisin.de dıger alanlarda olduğu gi?i kütüphanecilik 

ve bilgi hizmetleri alanında da bilgisayarlardan yararlanılması~ sağ

lama, kataloglama, ödünç verme vb. gibi geleneksel kütüphane işlemle·::·".· 

rinin bilgisayara dayalı olarak gerçekleştirilmesi; çeşitli türdeki 

kütüphaneler ve bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımını artır

mak amacıyla bilg~sayar 'ağları kurulması vb. konularda yapılan tar

tışmalar giderek. kızışmakta , ülkemiz kütüphanelerinin ve bilgi mer

kezlerinin, amaçlarını en etkili ve en verimli biçimde gerçekleştire

bilmeleri için modern teknolojinin ürünlerindaan nasıl yararlanılması 

gerektiği hususunda 'ortak politikalar saptanmaya çalışılmaktadır. 

Bilgisayarlar modern teknolojinin ürünlerinden sadece bir tanesi, 

anbak önemli bir tanesid.ir. Bunun yanı sıra iletişim teknolojilerin

de.iki hızlı gelişmeler , görsel-işitsel tekniklerin kütüphanelerde ve .-. 

bilgi merkezlerinde yoğun bir biçimde kullanılıyor olması .çeşitli 

te:knolojilerin aynı ar.a.açlar.ı gerçekleştirme doğrultusunda bütünleş-

tirilmeleri gereğini ve z orunluluğunu da ortaya çıkarmıştır. Ki bu 

te:knolojilerin hepsine birden kısaca "bilgi teknolojisi " adı veril-

me:ktedir . 

Nitekim bir hafta süreyle burada toplanıp kütüphanelerde bil

gisayar kullanımı konusunda bir seminer düzenlenmesi ülkemizde de 

bilei. teknolojisinin, yani bilgisayarların, uzakiletişim (telekomü-

· nikasyon) araçlarının, videotekst, tel etekst ve el ektronik ya,vıncı

lık gibi yeni yeni ortaya çıkan tekniklerin ~esleğimizi yakından il

gilendirdiğinin farkında olduğumuzu göstermektedir . 
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2. KAPSAM 

öncelikle bilgi teknolojisi alanındaki son gelişmeler ve bu ge
lişmelerin kütüphaneciliği nasıl etkilediği konusuna kısaca de
ğinilecektir. Daha sonra kütüphane otomasyonu üzerinde durula
cak, otomasyonun gerekçeleri ve otomasyona geçişin neden gerek
li olduğu tartışılac aktır. Kütüphane otomasyonu sürecinde di kkat 
edilmesi gereken temel noktalara da de~inilecektir. 

Bi r sonraki bölümde çok kısa ve özet bir biçimde bil gi
sayarın ne olduğuna, nasıl çalıştığına ve yapısına ilişkin bil
giler verilecektir. Yi ne bu bölümde toptan işlem, gerçek zaman
lı işlem, çevrimiçi, çevrimdışı, bit, bayt, donanım, yazılım vb. 
gibi konuşma içerisinde sı~ sık geçecek terimler açıklanacaktır. 

Konuşmanın ana kesimini "Kütüphanelerde Bilgisayar Uygu
lamaları 11 oluşturmaktadır. Bu kesimde bilgisayarların kütüpha
nelerde hangi işlemler için kullanıldığına değinil ecek; sağlama, 

kataloglama, ödünç verme, .süreli yayın denetim sisteml eri ve bü
tünleşik sistemler üzerinde ayrıntılı olarak durulacak ve örnek
ler verilecektir. Söz konusu işlemleri gerçekleştiren otomatik 
kütüphane sistemler-ine ilişkin broşÜljleri saü.ondaki sergide gö
rebilirsiniz. Sistemlerle ilgili spesifik bilgiler bu broşürler
de ve literatürde yer almaktadır. 

Kütüphane işlemlerini otomatikleştirmeyi düşünen bir kü
tüphanenin ne tür seçeneklerle karşılaşabileceği ve her seçene
ğin avantajlı ve dezavantajlı yönleri ~ üzerinde durulacaktır~ 

.Sistem seçimi iç i n yararlanılabilecek bell i başlı kaynakl ar ile 
donanım ve yazılım seçiminde göz önünde bulundurulması gereken 
ilkeler verilmektedir. 

Konuşmanın son bölümünde ise otomatik kütüphane sistemle
rinin sağlanması , kurulması , bakımı 9 yaşatılması; per sonelin ve 
kullanıcıların eğitilmesi ve hizmetlerin değerle~dirilmesi gibi 
hususlara değinilmektedir . 
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3. BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ 

3 ... 1. Bilgi nin Onemi , 

Bilindiği gibi günümüzde bilgi nin önemi giderek artmaktadır. 

Li teratürde sık sık ilbilgi çağı 11 ~ "bilg i toplumu" gibi terim
lere rastlanmakta ve bu çağda kişilerin bilinçli birer "bilgi 

tüketic i si ii olmaları gerekt i 2;ine değinilmektedir . Toplumların 

tarımdan endüstriye geçiş süreçleri içerisinde bilimsel ve tek

nik bilgi üretimi ve kullanımı da artmaktadır . Niteki m son elli 
yılda tarımsal üretimde meydana gelen artışın f i ziksel kaynak

ların artışı sonucu degil , yeni bilgi ~ullanılması sonucu oldu
ğu söylenmekte ve bilgi başlıbaşına bi r 11 kaynak" olarak görül
mektedir. Hatta öyle ki~ bilginin rrkalkınma i çin ve GSMH ' nın 

gelişimi i çin enerj i kadar önemli ve değerli bir kaynak" olduğu 

' Türkiye 1 de Kütüphanecilik AlanJ_nda Bilgisayar Uygulamaları I . 

Sempozyumu Sonuç Raporu'nda belirtilmektedir . Bi lginin değerli 
bir kaynak olduğunun en önemli göstergelerinden biri si de geliş
miş toplumlarda "bilgi sektörüi1rlde çalışan nüfusun , giderek art

masıdır. Örneğin~ yüz yıl öne~ ABD ' deki toplam işgücünün %10 'u 
bilgi sektöründe çalı:,;; ırken günümüzde bu oran %50' nin üzerine 
çıkmıştır. 

Bilginin en temel özelliklerinden birisi ıse, başka kay
nakların kullanım sonucu tükenmelerine karşılık bilgi kaynak

larının kullanıldıkça degerlerinin artmasıdır. Bu nedenle mev- . 
cut bilgi kaynaklarını olabildiğince · fazla sayıda kişi ve kuru

luşla paylaşmak bilginin etkinligini ve yeni bilgi üretimini 

daha da artırmaktadır. Güncel ve doğru bilginin karar a l ma sü
recindeki rolü hepimizce bilinmektedir. Bu nedenledir ki ge
lişmişi ülkeler kütüphaneleri ne ve bilgi merkezlerine modeın 

teknolojinin ürünlerini zaman geçirmeden sokarak işe yarar bil
giye en kısa sürede erişmeyi hedeflemektedirler . 

Yine hepimizin yakından g6zlemledigi bir diger olgu da 
belge patlam~sıdır (document explosion). Uzmanlar belge artış 
hız1:nın %10 ile 9620 arasında olduğunu söylernektedirlero Bu hız
lı artışın nedeni kuşkusuz günümüzde daha çok bilgi üretiliyor 
olmasıdır. 
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İşte geometrik nı z ~a artan soz k onusu belgeleri ve bil

g i leri denetleyebilmek için bilgi işleme sistemlerinin de buna 

piralel olarak güçlendirilmesi gerekmiştir. Nitekim bil g i sayar 
·ve iletişim telmolojisi g erekli belge ve bilgilerin toplanması 
ve işlenmesinde, gerektig inde b u bilgilere kısa s ürede eriş il

mesinde devrim yaratmıştır. 

3.2. Bilgi Sistemleri Teknolo j i s indeki Gelişmeler 

Koeni g, bilgi işleme sisteml erinin güçlerinin/yetenekleri nin 
üç parametre ya da karakteristik halinde düşÜnülebileceğini 
söylemektedir. Bunl ar: a) v eri işleme yetenegi (hesaplama ye
tene~i); b) veri depolama yetenegi; ve, c) veri iletim ve ile~i
şim yeteneğidir. Aşağıda bilgi s istemlerinin yetenek evreleri 
verilmektedir. 

Bilgi Sistemleri Yet enek Evreleri 

EVRE 
I 

II 

III 

ÜSSEL ARTIŞ 
1 . ~esaplama yeteneği 
1. Hesaplama yetene~i v e 
2 . Depolama yeteneği 
1 . llesaplama yetene~i ve 
2 . Depol ama yetenegi ve 
3. Uzakileti~im yeten egi 

Çizim ·l 

(Ka;Ynak: Koenig, 1987) 

\ 

Koeni g' e göre l:ıilgi fÜ stem.lerinin ot oma sy onu da yukarıda 
verilen evrel er ı şığında inc elenebilir . 

1971 öncesine karşılık gelen Evre I ' de "veri işleme s i s 
temlerini karakterize eden işleme ve hesaplama yeteneklerindeki 
üssel artışlar olmuştur~ (Bkz. Çizim 2) Ancak kütüphane ve bil
g i depolama ve eri şim s isteml erin in önemli özel liklerinden biri 
si bilgis&.yarların he saplama yetenegind eki . artışa pek fa,zla ba
ğımlı olmamalarıdır. Yo.pılan i ş b ilgiyi bir yere koymak, onu 

depolamak ve .gerekti[~inde yeni den bularak kullanıcıya iletmek- . 
tir. Kısacası yapılan i ~ hesap l ama yetene~inden çok depol~ma 
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ve iletişim yetene~ine bagımlıdır . Bu dönemde depolama kapa~ 

s itesi de artmış olmasına karşın artı ş çok daha yavaş olmuştur. 

Bil gi Sistemlerinin Otomasyonu 

EVRE I : 1971 Öncesi 

1 . Hesaplama yetene8i nde 
üssel artış 

Çi zim 2 

Büyük umutlar 
Mütevazı başarılar 
Büyük hayal kırık-

lıkları çağı 

(Kaynak: Koenig, 1987) 

Evre I büyük umut l ar donemi olmuştur. Çünkü bilgisayar 

lar çok güçlü ve inanılmaz potansiyele sahip b i lgi işleme sist em
leridir ~ Kütüphaneler ve bilgi merkezleri de bi rer bi lgi işl eme 

merkezi olarak düşünüldüklerinde bilgisayarların ne denli öneml i 

oldukları daha kolay ar laşılabilir. 

Yine de çeşitli nedenlerden dolayı bu dönem mütevazı ba

şarılar dönemi olmuştur . Dunun başlıca nedeni kütüphane büyük
lüğündeki bilgi s i stemleri için elektronik depolama mali yönden 
avantajlı de~ildi. Bibliyografik ve metin hali ndeki verileri n 

işlenmesindeki karmaşıklıklar Evre I 1 de dikkate alınamamıştır. 
Sonuçta ise büyük hayal kırıklıkları yaşanmıştır. 

Evre I' de .Evre II için gerekli teknolojik temeller de 

at ılmıştır . 1960 ' ların başında bir silikon yonga (chi p) üze
r i ne birden çok elemanı ent egre etme tekniği geliştirilmiştir. 

Gordon Moore adlı bi r mühendis 1960'ların ortasında şimdi çok 

ünlü ol an gözlemi ni yapmıştır: Her' iki yilda bir bir yonga üze
rine entegr e edilen elemanların sayısı iki katına çıkmaktadır . 

Daha açık bi r söyleyişle, 40 yıllık bir kariyer süresince bil
gisayarların işlem hızında milyo~ katlık bir ertış söz konusu

dur . Bu ~rntlanma oranının ç i fte önemi vardır. Çünkü hem hesap

lama hem de depolama yeteneSinin üssel büyümesi ni temsil etmek

tedir. Yo.ngalar işlemci o1arak da d ep ola:ma bi rimi olarak da kul
lanılabilmektedir . 
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Aynı dönemde d i slderin depolama kapasitesi de yaklaşık 
iki yılda bir iki katına ç ıkıyordu . Buna paralel olarak teyp 

bantlarının depolama kapasitesi de her üç-buçuk yılda bir kat
lanıyordu. Bantlar dogrudan erişime olanak vermediginden do~a
yısıyla bilgi erişim uygulamalarıyla ilintisi ve bu alandaki 
uygulanabilirliği kısıtlıydı. 

Bilgisayarlarda depolo:oa kapasitesinin artmasında dönüm 

noktası olarak kabaca 1971 yılı gösterilebilir. 1971 yılında 
OCLC (Online Computer Library Center) işletime açılmış, SDC 
(Systems Developınent Corporation) tarafından ilk ticari çevrim
i çi (online) veri tabanı arama hizmetleri sunul maya başlanmış 
ve NLM ' nin (National Library of Medic ine) Medline sistemi ku

rulmuştur . Evre II'ye geçişte kuşkusuz tek neden depolama de
ğildir. Bundan başka ilet işim alanında aynı anda birden çok 
kullanıcının sistemleri kullanma sına ol anak sağlayan, iletişim 

kanallarının ve dolayısıyla mali yetleri n paylaşılmasına i zin 
veren paket anahtarlama s istemi geliştirilmiştir . Bunun sonucu 
olarak il etişim maliyetlerinde b i r kereliğe özgü çok önemli dü
şüşl er olmuştur . 

Evre II'nin belirleyic i özell i kleri arasında ucuz depo
l ama, çoklu erişim ve ucuz iletişim olanakları sayılabilir. 
Evre II 1 deki en önemli gelişme depolama kapasitesinin hesap-:
l ama yeteneğiyle birlikte üssel •olarak artması olmuştur. (Bkz . 
Çizim 3) 

Bilgi Sisteı!ılerinin Otomasyonu 

EVRE II: 1971-1986? 
ı. Hesaplama yeteneginde ve 
2. Depolama kapasitesinde 

üssel artış 

Bi bliyografi k hizmet veren 
kuruluşların~ 

Çevrimiçi veri tabanlarının, 
Hazır sistemlerin 
hızlı art ışı 

Çizim 3 
Kaynak: Koenig, 1987 ) 
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Bu dönemde 11 b i l ginin denetlenebilirliği 11 konusunda da 

bir patlama olmuştur, Bibliyografi k hizmet veren kuruluşlar, 

çevrinıiçi veri tabanları ve hazır sistemler üssel bir hızla 
artmıştır . Örneğin, OCLC, Koeni g 1 e göre, büyük sistemlerle 

ilgilenenl erin 11 kıblesi 11 olmuştur. 1971' den başlayarak çevrim
i çi veri tabanı sayısı her iki üç yılda bir ikiye katlanmaktadır . 

Evre II süresince de Evre III içi n gerekli teknolojik te
meller atılmıştır. 197l'de fiber optik yapımın~a kullanılabile
cek bir. cam geliştirilmiştir. Fiber optik sayesinde her tür 
bilgi (analog, sayısal, görsel) aynı kanal üzerinden iletile~ 
bilmekte ve sinyall~rin güçlendi rilmesine daha az gereksinim 
duyulmaktadır. 

Şu anda Evre III 1 e geçiş aşamasındayız . Bu noktada uzak
iletişim telrnolojisindeki hızlı gelişmelerin işletimsel etkile
r i görülmeye başlanacaktır . Fiber optik büyük mi ktarlarda dö
şenmeye başlanmıştır. 1988 yılında ABD ile İngiltere ve Fransa 
arasında i lk okyanusaşırı fiber optik kablonun döşenme işlem
leri bitirilecektir. 

Evre III'de gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
bilgisayar aglarına ha~lı olarak işbirligi olanaklarının daha 
da artacağı; bilimsel ve telmik bilginin uluslararası boyutlar
da serbestçe değişiminin kol~yca gerçekleştirilebileceği ; fark
lı bilgisayar ağları arasında 1'geçit 11 lerle bağlantı sağlanarak 

araştırma ve bi lim alanında insanlıCın gelişmesine hizmet ede
cek ortak projeler geliştirilebileceği tahmin edilmektedir. 

Kısacası Evre I II'ün en açık sonuçlarırdan b irisi bilgiyi ha
reket ettirme ve kullanıcıya g6nderme yeteneğindeki artışlar k 

olacaktır. 

Evre II hakkındaki en yaygın gözlem bu dönemde ır metaıı 

bilgi sistemlerinin yarat ıl •0ı ş olı,ıa sıdır. Yani, kurulan sis-. 

t -emler gerekli bilg iyi iç erebile~ ek belgelerin ya da bilgilerin 
_varoluşu konusunda bilgi veren sist emlerdir,(örneğin, çevrimi çi 
bibliyografik veri tabanları). Bunlar belge rehber erişim sis

temleridir. Gerçek bilgi erişim sistemleri yeni yeni kurulma
ya başlanmıştır. Tam met in v~ri tabanları buna örnek olarak 
gösterilebilir . ~vre III süresinc e gerek d epol ama kapa s itesi-
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nin, gerekse uzakiletişim yeteneklerinin artmasından dolayı bu 
alandaki sorunların daha akılcı b i r biçimde çözümlenebilec 'eği 

söylenebilir. 

~~~-~~~-l3"i.lg'i ---slS-C el1ilerTniii~-ö'tomasyoriu ·~· ~~-.-

EVRE III: 1986 1 dan Başlayar<?-k 

ı. Hesaplama yeteneginde ve 
2. Depolama kapasitesinde ve 
3. Uzakiletişim kapasitesinde 

üssel artış • 

....._ Çizim 4-

Bu dönemde henüz . 
pek birşey görmediniz • . 

(Kaynak: Koeni g ? 1987) 

Yukarıdan beri sıralanan yapısal de~işikliklere ayak 
uydurabilmek için kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin de 
kuşkusuz bu doğrultuda örgütlenmeleri gerekmektedir. Aksi 
halde yaratı'lan 11 meta 11 s istemler kullanıcıların bilgi erişim 
sorunlarını çözmekte yeters i z kalacak? karar almak için gerekli 
güncel ve doğru bilgilere kısa sürede erişim mümkün olamayacak
tır. 

4. KÜTÜPHANE OTOMASYONU 

4 11 1 .. Tanım 

Kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin işlemlerini ve hizmet
l erini daha etkin, hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirmek 
amacıyla söz konusu işlem ve hizmetlerde bilgisayar ve uzakile
tişim teknolojisi başta olmak üzere bilgi teknolojisinin tüm 
ürünlerinden yararlanılması kütüphane_ otomasyonu olarak tanım
lanabilir . 

4.2. Kütüphane Otomasyonunun Gerekçeleri 

Koenig'in 11 büyük umutlar, mütevazı başarılar ve büyük hayal 
kırıklıkları ça€tı 1 1 olarak nit 'elendirdiği 1971 öncesi dönemde 
gelişmiş ülkelerde dahi bilgisayarların kütüphaneler için pek 
fazla gerekli olmadığı konusunda makaleler yayımlanmaktaydı . 

Kuşkusuz bu tür yorumların yapılmasında başarısızlıkların ve 
maliyetlerin düşürülememiş olmasının büyük etkisi olmuştur . 
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Örneğin, ABD'deki bir üni versite kütüphanes inin yöneticisi olan 
E. Mason, 1971 yılında, küçük kütüphanelerin işlemlerini oto
matikleştirmelerini "bir bonbon şekerini ka~şı kasabaya götür

mek i ç in Boeing 747 ki ralamaya" benzetmekteydi. 

Kuşkusuz dönem de~işmiş~ köprülerin altından çok sular 
akmıştır. Geçen süre içeri s i nde bilgisayarların maliyetleri hız
la düşerken kapasiteleri , yukarıda da i şaret edildigi gibi, üs
sel bir hızla artmıştır . Bu durum, büyük kütüphanelerin yanı· 

sıra özel l i kle küçük kütüphaneler için otomasyonu ·çekic i kılmak

tadır. 

Günümüzde bilgisayarların gerekli olup olmadığı konusun
da bir tartışmaya girişmenin s omut bir yarari olmadıgı söylene
bilir. Kısa başlıklar hal inde kütüphane otomasyonunun gerekçe
lerini şöyle sıralayabiliri z: 

• Bilgi n i n öneminin anlaşılması 
• Üret i len bilgiye ol an bağımlılığın artışı ,.. 
• . Belge v e bilgileri n ge ometri k bi~ hızla artış ı 

Bilg i kaynaklarının ç eşitliliği 

• Kütüphanelerdeki yoğun emek gerektiren işlemler 

• Rutin kütüphane işlemleri 

Aynı işl emlerin farklı kütüphanelerde sür ekli yine
lenme s i 

• Küt üphanecinin zamanının kısıtlı olması 
• Bilgi hizmetlerini n hızla verilme gereksini mi 
• 

11 Bilgi yönetimiıı i ç in gerekli t eknolojileri n geliş
mi ş olması ve mal i yetlerin gider ek düşmesi 

4,3. Kütüphane İşlemlerinde Bilgi sayar Kullanımı Neden Gereklidir? 

İlk uygulamalardan bu yana geleneksel kütüphane işlemlerinde 
bilgisayar kullanılmasında başlıca iki önemli etmen önemli rol 
oynamJ_ştır: 

1. Kütüphane işlemlerini geliştirme gereksinimi: İşlemle
rin bilgisayarla yapılması kolaylık saglamasının yanı sıra hem 
meslekt en hem de meslekt en olmayan ki mseleri n daha veri mli ol~ 
masını sağlayacaktır~ Öt e yandan kullanıcılanın bilgi gerek
sini ml eri d e daha d oyurucu bir biçimde kar şılanabilecektir . Ör
neğin, kullanıcı ayla r önc e ısmarlandığı halde elci ( manuel) 
sistemlerin yavaşlığından öt ürü bir t ürlü r afa çıkmayan kitaba 

• 
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daha kısa sürede erişebilecektir. 

2. Kütüphane işlemlerinde deneti m tekniklerini geliş
tirme gereksini mi : Otomasyonun başlıca amaçlarından birisinin 
'kütüphane hizmet l eri için harcanan giderl erden tasarruf etmek 

olduğu kabul edilir. Aslında bu tartışmalı bir husustur. An
cak kütüphane hi zmetlerinin etkinliğini artırmak i ç in sağlam 
denet i m teknikleri otomasyon ile birlikte yoğun kullanım alanı 
bulmuştur. Örnegin, otomat i k bir ödünç verme sisteminc e üre- · 
tilen istatist i kl er kütüphanec ilere derme geliş~irme açısından 
sayısız yararlar. sağlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen başlıca i ki nedeni n yanı sıra pro
fesyonel gelişme sağlamak, mevcut boş makine kapasitesini kul
lanmak, başkalarıyla aşık atmak ( ' keeping up with Joneses' ), 
personele yeni teknikler i ö ğrenme olanağı sa~lamak vb. g i b i 
nedenlerle de otomasyona geçiş düşünülebilmektedir. 

4.4. Otomasyona Geçişte Karşılaşılabilecek Sor unlar 

Belli başlı sorunl a r şöyle sıralanabilir: 

• . Çaba sa r f edilmelc:ıizin bil gi sayarlar hiçbirşeyi kendi
liklerinden yapamazlar. 

• Bi lgisayara dayalı işlemler bazen zaman açı sından elci 
sistemlere göre avantajlı olmayabilir • 

• Yeni bi r s i stem kur mak kolay değildir • 
• Bilgis~yara dayalı kütüphane sisteml eri nde çeşitli 

birimler arasında program akt armak ko l ay değildir • 

• Bilgisayar hizmetl eri ni paylaşmak, sanıldı~ının aks i ne, 
ucuz değildir • 

• Bütünleşik bir sistem kurmak i ç i n tek tek kütüphane
lerin birbirinden farklı işlemlerini eşgüdümlemek ve otomas
yona geçmek kolay degildir. 

• Kullanıcılar bilgisayara dayalı bir sistemden ba~en 
belirli alanlarda daha iyi hizmet sağlayamayabilirler . 

Yukarıdaki potans i yel sorunların yanı sır~ daha sohra in
celeyeceğimiz, bilgisayar donçınımı ve yazılımıyla ilgili sorun
lar, mali sorunlar ve insanlardan kaynakl anan sorunlar da bil
gisayara dayalı s i stemlerin başarısını yakından etki lemektedir. 
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Şu kadarını söilemek gerekir ki, herhangi bi r başarısızlık 

anında sistemler i degil, o sist emleri kuran insanları sorum
lu olarak görmek gerekir. İnsan etmeni ni _dikkate almaksızın 
bu tür sistemler kurmak ve bu s istemleri sorunsuz bir biçimde 
işletmek hemen hemen olanaksızdır. 

Mackenzie, 11 Why Automate Anything? 11 adlı makalesinde 
nükteli bir biçimde kütüphane otomasyonunun beş temel yasasını 

şöyle f ormüle etmektedir: 
1 . Kamikaze Yasa sı: Kullanıc ıdan i ki .eyl em arasında bir 

seçim yapmasını isterseniz, kullanıcı , kendi üzeri ndeki etkisi 
n e olursa olsun , en karmaşık ve zar ar verici olan eylemi s eçer. 

2~ Değişmez Yasa: Yeni bir sistem geli ştirmek en kötüm
ser tahmininizden iki kat daha uzun zaman alır ve dört kat da
ha pahalıya mal olur. 

3. ''Gelecek Sefere Kim Ödüyor " Yasası : Hiçbirşey karşı

lıksız değildir. (There ' s no such thing asa free lunch.) 
4-. rrKütüphaneler Farklıdır'' Yasası: Kütüphane otomas

y onuna giden yol sistem analistleri nin cesetler iyle doludur. 
5. "Buradan Başlama" Yasası : Bir bisi kleti asla otoma

tikleştirmeyiniz~ 

Mackenz i e, kütüphane otomasyonu sürec i nde hangi noktalar~.: 

üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini güzel bir biçimde açıklamakta
dır . 

Karşılaşılabilecek s orunl ar üzerinde bu d en l i duruşumu

zun ·diğer bir nedeni de kütüphanecilerin bilgisayarl ara bazen 
sahip olmadıkları, ya da haketmedikleri karakterist i kleri yük
l emeleridir. Öyle ki, Lovecy 1 nin deyiş iyle, "bilgisayarlar kü
tüphanecilerin 1 macho ' simgesi olma tehlik esiyle karşı karşıya
dır. Bi lgisayara dayalı olmayan bi r kütüphanede çalışmak işye
rinin küçük ya da geri kalmış olduğu _ şeklinde yorumlanabilmek
t edir. Bu tür bir kabulleniş genelli kle acilen kompüterizas
yonun gerekli olduğu yargısını da beraberinde getirmektedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki bilgisayarlar s i hi r l i bir araç 
degildir. ı Bilgisayarın öpü6ügü kurba~aları yakışıklı prensle
re çevirmediği g.ibi yaşamı boyunca kat alogculuk yapmış kişileri 
de dışa dönük çok işlevli konu kütüphanecilerine çevir memektedir . 
Gürsoy ' illı şu s özl er i durumu çok güzel ö zetlemekt edir : 
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" ••• 'bir başlayalım da sonu nasıl olsa gel ir ' anlayışı 
sorunların çözümüne bi linçsi z ve sistemsizce yaklaşı-
mın bi r simgesidir. Sorunların tümüne 1 şifa' olacağı 
umuduyla bilgisayar -edinen yönet i ml erde görülen 1 bil
gisayar yanılgısı ' (computer i t is syndrome) da? otomas-
yona geçmek amaçlanırken anımsanması yararlı olabilecek 
bir olgudur. Gerçekten de mevcut bi r s istemi ya da eski 
bir süreci sadece bilgisayarla. ştırmakla onun etkinliği 
muhakkak gelişmi ş olmaz . Diğer bir deyişle, kendi yapı sında 
zayıflıklar bulunan bilgisayarsız bir sisteme bilgisaya-
rın ekl enmesi, genel l i kle, mevcut sorunların hızla artmasına 
neden olur." · 

5. B!IG!SAYAR NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? YAPI SI VE TERMİNOLOJİSİ 

Bilindigi g i bi ilk bil gisayar lar 1940 1 larda geliştirildi. 
Bunlar yavaş çalışan, hantal ve çok enerji tüketen maki neler
di. Fakat trans i störlerin bulunmasıyla bi rli kte bu alandaki 
gelişmeler de hızlanarak hem bilgisayarların kapasi tesi hem de 
hızları yönünden büyük artış kaydedildi. Bilgisayarların boyut
ları küçüldükçe güçleri inanılmaz bir biçimde art maya başladı. 

Literatürde bilgisayarlardan söz edilirken genellikle 
11 kuşak 11 terimi de birlikte kullanılır . Bi rinci, üçüncü, dör
düncü kuşak bilgisayarlar gibi. Kabaca, bir i nc i kuşak bi lgisa
yarlarda lambalar, i ki nc ide transistörler, üçüncüde bütünleşik 
devreler, dör düncüde i se mikroişlemciye dayalı çok büyük çapta 
tümleşme (VLSI) telmolojisi kullanılmışt ır . 1982 ' de Japonlar 
"beşinci kuşak bilgisayar sistemlerin t erimi ni ortc.y3. attılar. 
Ki bu kuşak bilgisayarlar "akıllı bilgi ye dayalı sistemler 11 

(intelligent knowledge- based systems) ,olarak anılmaktadır. Gü
nümüzde kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin büyük bi r çoğun

luğunda dördüncü kuşak bilgi sayarlar kullanılmaktadır. 

Bir bilgis ayar sistemi n i n temel biteşenleri çizi mde gös
terilmektedir. Görüldüğü gibi bi r bilgisayarda aritmetik/mantık
sal işlemlerin yapıldıgı ve karar verme, denetim ve veri ileti
şim işlemlerinin gerçekleştirildiği bir merkez i işlem birimi 
(MİB), ger ekli veril eri işlemeye ve saklamaya yarayan ana bel
lek ve yardımcı bellekler, ve veri giriş/çıkışını sağlayan çev
re birimleri bulunmaktadır. Delikli kartl ar, kart okuyucular, 
terminaller, optik okuyucular (ışıklı kalem), satır yazıcılar , 

klavye vb. giriş( çıkış araçları insan ile bil gisayar arasındaki 
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iletişimi sağlayan birimlerdir. Ana bell ek ise verilerin , prog
ramların ve i~letim s ist eml erinin depolandığı ve MİB için hazır 
tutulduğu yerdi r. Teyp bandı, kaset vb. araçlar i se yardımcı 
bellek olarak klillanılmaktadırlan. 

Çizim 5. Bir Bilgisayar Sisteminin Temel Bj l . 0 c;~nl eri 

Bir bilgisayarda iş lemle~ ya ~ta~J....~~ ( batch process) 
ya da g_~r_çek ~.§_EJ.~nJı J_şlern (rea J.: time process) yoJ uyla yapılır. 
Toptan işl emde gerekli veriler/bilgiler bi l gisayara anında gi
rilmeyip belirli bir süre için biriktirilir ve daha sonra t op
tan giri lir. 1950'li ve 1960 'lı yıllardaki bi l gisayarlarda ·sık , 
kullanılan işlernbiçimiydi . Gerçek zamanlı işlem ise bunun tam 
tersidir. Yani veriler/bilgil er oluştuğu anda bilgisayara akta
rıl~rak gereken işlemler yapılır . ,;§t§~~l~ştmli v e ~on~___ş_pı.alı te
rimleri de aynı anlamda kullanılır. Verilerin anında girile
rek sonuçların da pek fazla beklenm~den alınabildiği s i steml er 
çevrimiçi. (online) sistemler olarak da bilinirler. Bunun tersi 

~lan ~YFiındı§ı (offline) sistemlerde ise sonuçlar için belirli 
bir süre beklemek gerekmektedir. 

Bir .bilgisayarda veriler/ bilgiler 1 ve.r/yok ' , . ' açık/kapa

lı' veya ' 0/1' olarak gösterilebilec ek i kili s~yı s ist emine 
göre depolanır: Elektrik akımı varsa 1 , yokse O anlamına gel
mektedir. İşte ikili sayı sistemini n her s ir elemanına b~t de
nir. Bir l?_C?-~ (byte) 8 bit ten oluşur. Bayt genellikle bir !ca
E.§kteri gösterir. Yani alfabedeki her harf, sayılar ve özel 



karakterler (örneğin, A, B, 5, %) 8 bitlik diziler halinde gös
terilir . (Örneğin, ikili sayı s i steminde A harfi AllOOOOl sayı 
dizisiyle gösterilir.) Kabaca b i n karakterlik ( 1024 bayt ) bir 
bilgi uzunlu~u bir Kilobayt a ( KB ) eşittir. Yine kabaca bin KB' 
lık bir bilgi uzunluğu bi r Megabayta (MB) eşittir (yaklaşık bir 
milyon bayt) • 

Çok sık kullanılan di~er iki terim de dop§_~~ (hardware) 
ve~!ııl_:\;:gı ( software) t eri mleridir. Fizikse l olarak bi r bilgi
sayarın bütünün oluştv..ran ögelere ve araç- gerece donanım denir. 
Disk v e t eyp gi bi iç ve dış depolama aygıtları, giriş/çıkış bi
rimleri , ter minal ler, çubuklu kod - okuyucuları, opt i k karakter 
tan~yıcılar (OCR ) ~d. donanımın parçalarıdır. Öte yandan bir 
bilgisayarın işleyebilmesi i ç i n g ereken programlar, yor damlar , 
kurallar ve bel ge l eme i -s e yazılım ol arak adlandırılır. Program
l ama dilleri, sistem yazılımı iş~etim s i stemi gibi ögeler , bil
gisayarın, veriler üzerinde tanımlanan işlemlerin yürütül mesini 
sa~layan kısımlarıdır. 

Donanım başlıca üç ana kesimden oluşmaktadır : 1. Mi kro
işlemc i yonga; 2 . Ana bellek ( i ç bellek); ve, 3. MİB . 

Yongal ar devreler üzerine monte edilr,üştir . Verileri n 
bilgisayarın çeş itli kısımlar{ arasında hareket ettirilme sin{ 
saglayan devrelere t?şıt (bus ) denir. Taşıtlar MİB ' nden siste
min diğer parçalarına (örneğin?·· giriş/ Ç l.kı ş bir imleri arasında) 
bağlantı sağlarlar. 

Ana belleği~ programları ve v~rileri depolamak ve MİB 
i çin hazır t utmak i ç i n gerekli oldu~una daha önce değinilmişti. 
! ki tür anabellek vardır: ROM (Salt Oku Belleği) ve RAM (Rasgel e 
Erişimli Bellek) . ROM? kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek 
standart programları ve işlet im s istemlerini depolamada a l ter
natif .bir yönte.mdir . Sürekli depolamaya olanak sağladıiınd~n 
bilgisayarın her açılışında programları yardımcı belle.klerden, 
yani disk ya da teypten her defas~nda yüklemeye gerek kal mamak
tadır. 

.. 



RAM üzerine ise ver:j,.ler ve program komutları yazılabilir 
ve gerektiğinde okunabilir. Tutanaklar diskten anabelleğe okunur, 
MİB'nde değiştirilir . ve yeni formuyla tekrar diske . yazılır. Disk 
ya da diger formlar üzerindeki bilgiler sürekli depolama için 
ortam sağlamas ına korşılık RAM üzerindeki bilgiler bilgisayar 
kapatıldığında ya da elektrik kes ildi('; ind.e kaybolur. 

Hem ROM hem de RAM ~~~~J~~S.~2:i~ml~ belleklerdir. Yani 
belleğin nerepinde olursa olsun herhangi bir bilgiye doğrudan 

erişim mümkün~ür . Sı~~~~ll. ~~j§~~l~. belleklerde ise durum tam 
tersidir. Herhangi bi~ bilgi ye erişme süresi söz konusu bilgi
nin depolama ortamındaki konumuna ba~lıdır. 

Bir bilgisayarda aritmetik/mantıksal i şlemleri gerçek
leştiren MİB 1 n1n başlıca karakteristikl eri ise s~at bd-~~' kelime 
u_zıp~ ve işl~,gıc:i ~EF._.g.' nden oluşmaktadır . Temel işlemlerin 
(toplama~ çıkarma vs) hangi hızla yapıldıgı MİB 1 ne verL g5nde
ren bir saat tarafından öl çülmektedir . Hız i çin kullanılan bi
rim Megahertz 1 dir ( Mhz ). Örneğin~ saat hızı 12 Mhz olan bir 
bilgi sayar saniyede 12000 KB 1 lık işlem yapma kapasitesine sa
hiptir . 

. Kelime uzunluğu ise ana bellekten veya yardımcı bel1ek
lerden MİB ' ne bir kerede kaç b i tlik bilgi pompalandığını an
l atmak için kullanılan bir teri mdir. Kelime uzunlukları 4 bit 
(en eski modeller), 8 bit, 16 bit ve 32 b~t olabilmekt edir. 
Kuşkusuz kelime uzunluğu arttıkça bilgisayarın hızı ve işlem gü
cü d e artmaktadır • . Bir benz~tme yapm~k gerekirse, i ç i nde 1000 

litre su bulunan bir havuz 32 litre su alan bir kovayla 4 ya 
da 8 litre su alan bir kovadan kuşkusuz çok daha çabuk boşal
tılabilecektir . 

İşlemci türü de MİB'nin etkinliğiyle yakından ilgilidir. 
Kelime uzunluğu büyük mikroişl emciler küçük olanlara oranla çok 
daha hızlı işlem yapabilm~ktedir. 

Yazılım veril er üzerinde tanımlanan işlemlerin yürütül
mesini sağlar. Uygulamaların doğru işlemesi ve doğru geliştiril. 

mesi i çin önemli olan i ki tür yazılım vardır: 1. Sistem yazılı
mı; 2. Uygulama yazılımı. 

' 
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Sjşt~]!-_~~JJ-ımı , bir bilgisayarın işl emesini; işlemleri, der
leyicileri ve yorumlayıcıları denetlemesini sa~ladı~ından bir 
insanın mer kezi s i nir s i stemine benzetilebilir. Sistem yazılı
mı işletim sistemlerini, işletim sistemleri ni ve uygulama prog

ramlarını içeri r . 

İ§l.~:t~.m . . 13_i~:t.~_mJ.-~~ri tüm programların işlemesini, gir di
lerin çevre birimlerinde~ alınmasını ya da çevr e biri mlerine 

.gönderilmesini ve programların d erlenmesini denetlemektedir. . . 
V.YEy.lam.~~PFS?gF..§gl_~.~l'..?-. bilgisayar kullanıcılarının sık sık gerek-
sindikleri görevl eri yerine getiren programlardır . Örneğin , ve
r ileri bir ortamdan diğer bi r ortama kopye eden ve belirli bir 

sıraya göre dizen programlar g ibi. Pr?,g...E~~J?~§..~~J-Jleri i se 
özel .uygulamalar i çin program yapmakta kullanılır. Farklı 

bilgisayar s i stemler i nde kullanılan birçok programlama dili 
(FORTRAN , COBOL, BASIC vs.) vardır; 

İkinci yazılım türü i se :µ..,Y..g~):._a,mp.~J..?.~.f.lımıdır. Bi bliyog
rafik verilerin hazırlanması , materyallerin ödlliı.ç verme ve iade 
işlemleri vb. gibi spe s i fik işlemler uygulama yazılımları ile 
yapılabilir. 

Uygulama yazılımı alanı giderek genişlemekte ve yazılım 
sayısı hızla artmaktadır. Kütüphanecilikle i~gili her tür işlem 
.i çin yazılım bulunabilmektedir. Bi r fiki r vermes i açısından uy
gulama yazılımlarının hangi etki nlikler de kullanıldığına ilişkin 
örnekle:!;' aşağıda ver ilmektedir . 

• Kataloglama, ödünç verme, süreli yayın denetimi , sağ

lama ve kütüphanelerarası 8dünç verme gi bi kütüphane işlemleri 
• Bilgi eri sim 

• Çevrimiçi bi bl i yografik tarama , e l ektroni k posta, tel eks 
vb . g ibi ileti ş im bağlantıları 

Kel ime işlem (word proce s s ing ) 

• Mali denetim ( elektronik tablolama programları) 
• Yönet i m bilgisi 

Bir bilgisayar s i stemini oluşturan diğer ögeler anasında 
sistemi soğ;utmak i çin gerekli soğutucular 1 sistemi enerji kay
nağına ve çevre elemanları:r:ıı bi lgisayara ba.ğlamak i çin gereken 

kablolar, enerji, kabinler, kutular, mobilya, kağıt vb, araç-.-ge
reç sayılabilir. 
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6. KÜTÜPHANELERDE BİI.GİSAYAH UYGULAMALARI 

6.1. Kısa Tarihçe 

Sağlama, kataloglama, öcHinç verme vb. gibi gel~ı.-8:\..:>el kütüphane 
işlemlerinde biigisayar kullanımı 1960 1 lı y~:ıa~1a başlamıştır~ 

Bu dönemdeki sistemler daha çok toptan işlem ;yo lu~7la gerçekleş

t irilmekteydi. Çevrimdışı olarak yayımlanan toplu kata log ça
lışmaları bu tür çalışmalara örnek olarak gösteri~ebilir . Ancak 
çoğu proj e l er gerek zamanın bilgisayar s i stemlerin jn yetersiz
liği, gerekse kütüphanecilerin ve bilgisayarcıl~rı~ bil gisayara 
dayalı kütüphane sistemlerinin. neler serekti::'d:.t i ni kavrayacak 

bilg i ve anlayıştan yoksun olmaları nedeniyle baçarı sızlığa uğ

ramıştır. 

1960 ' ların ortasında Ameri kan Kongre Ki_3,-.:-....i)~la~1e s i (LC ) 
MARC (maki nece okunabilir kataloglama ) denöyir~-:_2.:i . başlatmışkır. 

Eu pr ojeye daha sonra İngiltere başta olmo.k üzc!'e birçok ülke 
katılmıştır . 

1970' lerde ıse bi rçok kütüphane l:>rı'.~ l ·· --ı , ·-- --1 ''"l:'ı kuruluş-

ların bi lgi sayar sisteınlerind~n yararlana~ak yerel s i stemler ge
liştirmeye başlamıştır . Bu dönemde geliştirilen s i s t emleri n çoğu 
bilgi sayar merkezlerinde çalışanlarca tasarlanmış ve gerçekleş
tirilmiştir o Ancak , kütüphane otomasyonu alanır~da ticari hizmet
ler vermek: üzere ş irketler kurulmasına da aynı y.ı_llarda baş

lanmışt~r. ABD ' de CLSI (Computer Library SysteR3 , Inc. ) 1973 ' de 
değişik kütüphane işlemleri için hazır s i stemler üretmiştir. 
Yine aynı yıllarda kütüphaneler arasında kooperat i f hi zmetle-
r in geliştirilmesinde ve kaynak paylaşımında büyük art ı şlar ol- . 
muştur. ABD' de OCLC, - İngiltere 1 de i se BLCMP (Birmi ngham Li braries 
Co- operative Mechanisation Project) ve SW.kW.A:..P (South Western 

Academic Librari es Co- operative Automation Proj ec-::;) kütüphane 
kooperatiflerine örnek olarak gösterilebilir . 

1980 ' lerde i se ' paket ' sistemlerin alöb~ldiğine arttığı 
gözlemlenmektedir. Öte yandan, bilgisayarlar~n lıızla düşen ma
liyetleri ve mikrobilgisayarların kütüph2.ne ~-Ş2 .::-:::1er{nde yoğun. 
bir biçimde kullanılmaya başlanması 1970' 10rde kooperatif çalış
malara olan y ogun iJ_gi yi bir ölçüde azal t rJ::.ş -,;_-:_r" ıjJle ki, günü
müzün mikrobilgisayarları daha önce . bir minj_tilt;:i.sayan ya da 



1 8 

ana bilgisayar taraf::.n:1 2.n. ;::çerçekleşti.rilen kütüphane işleml e
rini yürütmeye pekala yetebilmektedir . Bu durum bütünleşik sis
teml erin geliştirilmesini de bir ölçüde açıklamaktadır . Artan 
bilgisayar gücü sayesinde sağlama, kataloglama ve ödünç verme 
gibi değişik kütüphane işlemleri bütünleşik bir sistem tarafın
dan gerçekleştirilebilmektedir. Bütünleşik sistemlere örnek ola
rak URICA, Geac ve DOBIS-LIBIS gösterilebilir . (Bkz. 6.3.5.) 

6.2. Kütüphanelerde Bilgisayarlar Hangi İşlemler İçin 
Kullanılmaktadır? 

örneklemek gerekir se kütüphanelerde bilgisayarlar başlıca şu 
alanlarda kullanılmaktadır: 

• Sağlama (sipariş hazırlama, izleme) 
• Haber verme (sağlama listeleri , .seçmeli bilgi duyurusu) 
• Kataloglama, dizinleme, özet çıkarma 
o. Ödünç verme (kütüphanelerarası ödünç verme , kısa süreli 

ödünç verme 
• Süreli yayın denet~mi 

• Personel ve ku1lon::;..cıların eğitimi 
• Yönetimsel destek 
• Elektronik post:: s i stemleri 
• Mesaj yöneltme 
• Kelime işlem 
• Görüntülü bilgi uygulamaları 
o Çevriıniçi bibliyografik tarama hizmetleri 
• Bilgi erişim 

Yukarıda sayılan işlemlerden s adece sağlama, katalog
l ama, ödünç verme ve süreli yayın denetimi i çin geliştirilmiş 

1 

s istemlerle bütünleşik sist emler üzerinde durulacaktır. Kuşku-
suz bu durum diğer işlemlerin önemli olmadığı ya da daha az 
önemli olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır o 

6.3. Bi lgisayara Dayalı Kütüphane Sistemleri 

6 . 3 . 1. §ağ~ama Şist emleri 

Kütüphane dermesi için materya l satın alma günümüz ekonomik 
koşullarında kütüphane bütçesinin önemli bir kısmını götürmekte
di r . Bu durumda sağlama küt üphan ec i sinin derme geliştirme bil
gisinin yanı sıra sağlam bir bütçe/fon yönet imi bilg~sine de 
sahi p · olması gereklidi~ • 

.. 
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SClfj -L C..!iH.l. o~stemi için ilk kez bi lgisayar a daya-

lı çalışmalar başladığında bu tür sist smleri n tasarımcıları içip. 

çok az seçenek vardı . Ço6u ~ütüphaneler kendi programlarını ken

dil eri geli ştirdiler. Bu programlar kütüphanel erin bağlı ol
duğu ana kuruluşların bilgisayarlarında toptan işlem yoluyla 

çalıştırıldı. Günümüzde i.sc seçen ekler artmıştır . 1980 'lerde 
başta kooper at i fler ve k i tap satıcıları olmak üzer e sağlama iş

lemleri i ç in b irçok s i stem geliştirildi. Sadec e sağlama işlem

l erini gerçekleştiren anahtar tesli m (turnkey) sisteml erin yanı 

s:ı,ra bütünleş ik , s isteml erde de? gen ellikle, sağlama işlemleri 

i ç in bir modü l bulunmaktadır. 

Birç ok k i tap sat ıc ısı , kütüphane l ere kendi ver i taban
larına erişim olanağı sağlamaktadır. 1970 ' ler de kendi i şlemle

ri için bilgi sayar kullanmaya başlayan kitap satıc ılarının bir
çoğu günümüzde MARC ' a dayal:ı_ bi i)li yografik tutanakl ara sahip

tir . (örneğin, Back\'Jells? :2axo~'1). Böylesine geniş ver i tabanları 

oluşturan bu t ür örgütler kütüphanec i lere de bi r yayınıı:ı b i bli
yogr afik b i lgi l eri ni kor.tro:i. et "1e ~ stokta olup olmadıfl;ını belir
l eme, fiyat b i lgi si ve doğrudan :ı..smar layabilme sağlama.ktadır. 

Belli başlı ki tap sat~cı q, ş~rketler 9a~lama işlemleri i ç in 

anahtar tes l i m s i steml er geliştirmişlerdir (örneğin, Bl ackwells' 

in BOOKLINE, Menzi es 1 i n LIJ3TEL adlı sistemleri ) . 

Bilg i sayara dayalı bi r saglaına sist emini n t emel işlev
leri - ki ç ogu kütüphane türleri için geçerlidi r- şöle sırala-

.nabilir : Satın alınacak raateryaller i ç i n öneri leri kabul etmek, 
önerilen mater yalin daha önce sipari ş edilip edilmedi~ini belir
l emek? kitap satıcıları i ç i n sipariş notları ve mekt upl ar hazır

lamak, sipariş edilmi ş ya da işlemde ol an kitapların kutüğünü 
tutmak, ısmarlandiğı halde belirli bi r süre i ç i nd.e kütüphaneye 

ulaşmayan ki taplar i ç i n k i tap sat ıcılarına istek ya da anımsat

ma mektupları gönder mek, muhasebe. kayıtlarını tutmak, mat er yal 
. . 

kütüphan eye geldi~inde sağlamasını yapmak ve ist atist i k tut mak-
tır. 

İdeal bi r çev-.cimiçi sağlama s isteminin kütüphaneci ye ya 
da yetki l i operatöre aşa~ıda~i kolaylıJ(ları da sağlamasında 
yara r vardır : 
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• Çeşitli eri~im noktalarından (yazar adı, kitap adı , 

I SBN, yayın yılı vb.) :ıararlanarak kütüphanenin kendi kütüğünü 

tarama ve ısmarlanacak kitabın statüsünü belirleme 
• Birden fazl.a kopye sipariş edilmes i gerektiğinde- yetki

li operatör için bu tür bir olanak sa~lanması 
• Kitap satıcılarıyla ilgil~ bilgileri tarama olanağı ; 

-
böylece hangi kitap satıcısının iste~i daha kısa sürede ya da· 
daha düşük fiyatla sağlayabilecegi bulunabi lir 

• Belli başlı kitap sat ıcılarının tüm kitaplarla ilgili 
ol arak yayımladıkları statü notlarına erişerek bir kitabın bası

mının tülrnnmiş olup olmadığını, henüz yayımlanıp · yayımlanmadığı

nı sapt ama 

• Yetkili oper?:ttöre kitap satıcıl8rına çevrimiç i olarak 
sipariş verebilme olanağı 

• Birçok yo ldan ayrıntılı mali bilgi sağlanabilmesi; 

örnet;in, ders kitaplarına ayrılan mi ktar, fiyat ı 30 bin liradan 
yukarı olan kitaplar vs .. 

, 
• Seçim yapmak amacıyla dış kc:ıynaklardan çeşitli bibli-

yografik bilgilere erişebilme olanagı 
• Kütüphanenin sipariş edilmiş ya da işlemde olan tüm ki

taplarının kütüğünün .tutulması ve bekl enen bi r yayın gel medi€!;in
de görevlinin uyarılması 

• Mali işlemleriı;ı yapılarak kütükleri n buna gore gözden 
geçirilmesi 

• Çeşitli türdeki mat eryallerle ilgili satın a lma işlem

lerinin yapılabilmesi (örne~in, kitap, süreli yayın , hediye, de
ğişim vb. yollarla gelen yayınlar, görsel-işitiel materyaller vs ). 

Sağlama s i stemini n işlevlerini kontrol listesi Ek I'de 
verilmiştir. Piyasada sağlama işlemleri için üretilmiş olan ya

zılım paketl erinin özellikleri konusunda sergi de yer a lan bro
şürlerden yararlanılabilir. Ayrı ayrı yazılım paketlerinin özel
lik l erine burada değinilmeyecektir. 
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Birçok ülkede katalogl ama i ş lemleri ve h izmetleriyle ilgili 
etki nlikleri merkezileştirmek amacıyla kütüphane kooperatif~ 
leri kurulmuştur . ABD ' de OCLC ve RLIN ( Research Libraries 
I nformation Network)? İngiltere'de BLAISE (Br itish Library 
Automated Informat ion Servi ce ), BWMJ? ve SWALCAP, ·Kanada' da 
UTLAS (univer s ity of Toronto Library Automation Syst em), Hol
l anda'da PI CA (Dutch Proj ect of Integrated Cataloguing), İsveç' 
de Libris (Swedish Library ancl Infor mati on System) vb . g ibi . 
Adı geçen kooperat i fler belirli s t andart l ara (örneğin, MARC) 

göre hazırlanmış katalog üi lgileri n i üye :.(ütüphanelerin kulla
nımına sunarlar . Kooperat if üyesi '.;:Utüphaneler d e kendi kata
lo.gları i çin gerekl i bilgileri bu kooperat iflerin veri tabanl a
rından ~a~larlar. En fnz l a üyeye sahi p kooperat i f lerden birisi 
OCLC' dir (yaklaşık 7000 ~(ütüphane üyedir). 

Kooperat if kütüphane otomasyonunun en önemli avantajları 
şöyle sıralanabilir : 

• Veri tabanı geliştirme gi derleri üye kütüphanelerce 
bölüşülmekt edir • 

• lli çbir kütüphane büyük bir bilgisayarın tüm g i derl e
rini yüklenmek zorunda detiildir • 

• Tek t ek k:ütüphanel erin kataloglama gi derler i azalmak-
tadır. 

Kataloglama sistemlerinde en önemli sorunlardan biri s i 
de kütüphane kataloglarının makinece okunabilir bi r ortama ak
tarılmasıdır. Bu i şleme geriye dönüşlü çevirme (retrospective 
conversi on) deni r . Bilgi sayara dayalı bir katalogl ama s i stemi 
kuran her kütüphane o zamana değin elc i s i steml e biriktirilmiş 
kayıtların maki nece okunabi l ir bi r ortamda saklanıp saklanmama
sı sorunuyl a karşı karşıyadır. Küçük kütüphanel er i çin bu iş lem 
pek f azla kül fetli d egildir. Ancak dermes inde yüzbinlerce belge 
bulunan kütüphanel erin katalogları i çin aynı şeyi söylemek müm
kün değildir . Sadece bilgi giriş işlemlerinin aylar hatta yıllar 
alacağı kolayca tahmin edilebilir . Bu sorunu çözmek amac ıyla ge
liştirilen opt i k kar nkter tanı,yıc ı sistemler de henüz pek yay
gınlaşmamıştır ve oldukça pahalıya malolnıaktadır. 



Sorunun kı2r,ıi çözümü esl:i katalogun dondurulmasıdır. Böy

lece eski katalog ~ilgileri ya kart katalog ya da . bilgisayar 

çıkt ısı mikrofiş (COM) \~2talog olaro.k ->korunabilir. 

Çevri mi çi kotaloglar ( OPACs ) i se son yıllarda gi derek 

yaygınl.aşmaktcı.dır. Bu tar ~rntaloglard.a kataloglama işlemi bit
miş bir materyalin b i lgisine hemen erişmek olasıdır. Kat alog 
her zaman son durumu yansıtır . Özellikl e küçük kütüphaneler için 

mi krobilgisayara dayalı çevri mi ç i katal oglar avantajlı hal e gel
mişt ir . Bi lgisayar çıktısı mikrofi ş katal og tiretıne ve basılı ka

t alogları yaşatma işlemleri bazen daha pahalıya malolmaktadır . 

Bu t ür kat a l oglarda yer alan bi lgileri n başka ameç l ar i ç i n ( ör
neğin, sağlama, ödünç verme) kullanılma olanağı yoktur. Bunun 

yanı sıra katalog b i lgileri n i n maki nece okunabil i r bir ortamda 

saklnnması kütüphanelcrarası işbirliği için de önemli bi r temel 
oluşturmakte.dır . 

Bilgisayara dayalı bi r kataloglama sisteminin karakteris
tikleri aşağıda. veri lmektedir: 

. Gerekli ols))i lecek bibliyor;rafik tutanakların bulunduğu 

veri tabanına. çevrimiçi eri0im 
• Söz konusu veri ta;)anında istenen tutanakların büyük 

bir or anda bulunn~ası (hit rate) ve böylece özgün (ori j i nal ) ka
taloglama yapma gereginin azaltılması 

. Bibliyo~raf ik tutanakların kal iteli olması ve en s on 

kataloglama ve sınıflo.rı1a kodlarına ( örneısin, AACR2 ) uygunluğu 

~ Çevrimiçi otoritG L:ontrolü 

o Gerc:;kt iğinde çevrimi çi olarak özgün kataloglama yapa
bi lme o lanağı ve bu işlem sıra sında uygun yöneltmelerle s i ste
min katalogcuya yardımcı oJ.uıo.sı 

• Kata logdaki tutanakl ara çeşitli erişim noktalarından 
erişebilme olana~ı. 

Kataloglama siste~ini~ işlevlerinin kontrol listesi 
Ek II ' de verilmiştir. 

Bi lgi sayara dayalı bir kataloglama sistemi geliştirirken 

cli(Ş;er bazı noktaların da göz önünde i)ulundurulmasındci yara r var

dır . Herşeyden önce \:a-'; nloğun amaçları ve olası kullanım b i ç i m
l eri hem lcullanıc::...lar hem d e personel açısından dü~ünülmelidir. 
Bibliyografik tutanakta ne l::adar katalogl ama bilg isi bulundurul-



ması gerektiği u ::-;un s:.-.-,.:·c·c.--:. ' ı 'c ::..'i t c:-.rtış ılr.ıaktadır. Bu husus kuş

kusuz küt üphanenin amac~ . vo tlirtlyl e yakından ilg i lidir . Ulusal 
kütüphaneler veya büyü::: aI·:ı. ş c J.rrna :..:ütüphc::ıneL:;ri en ince ayrıntı

ya varıncaya dok ~ataloglama yapma gereksini mi duyabilir . Öte 

yandan halk kütüph~neleri ç ok dah2 kısa kataloc~ bilgil eriyl e 
işlevlerini sürdüre~~ülirlor" }}u l;:onuda yanılan bi r araştırmada 

sadece (her çeşit ) yc:ı. zar· .ad.J_ 1 :\:itap adı~ :)as ım ]_:,~aydı , notlar ve 

konu başlıkla~ı bilgilerini i çeren bir tutanagın per sonelin ve 

kullanıc ıların :.,erek ~_ıin:i.mJ. erini ;:;97 oranında. karşıladıt;ı sonu

cuna varılmıştır. Bu duru~ 1 bilgisayarcı dayalı l:ataloglama sis
temleri kurmayı düşünen .Lcüt tiphanel erin önemle üzerinde durması 
gereken bir husustur~ kanısındayız . 

Son yıllarda özel likle mikrobilgisayarlara d2yalı olarak 
geliştirilen kataloglama si s temlerinin sayısında hızlı bir artış 

söz konusudur, Bunların bir ](ı sını ver i tabanı yöneti m sisteml eri 

(örneğin, dBase II ~ III, :i.' lus) i.iz2rinde öz e l yazılım geliştiri~-, 
lerek, bir kısmı i s o iş3n haşın~an itibar en bir kataloglama sis

teminin isterleri göz önüne alınarak üretilmi ştir. Yazılımların 

özellikl eri ve yeptı~ları iş l or fiyatlara göre büyük ölçüde de

ğişiklik göst erme'.-::t odir. Ticari olarak sağlanabilen yazılım pa

ketleri hak~ında sergideki broçürlerden ~c yazılımla ilgili bil

gi veren katalog ve rehberiarden geniş bilgi edinilebilir . (Bkz. 
6.5 .) 

Ödünç verme işlemleri i)ilg i sayara dayalı sist emlerin kullanıl
dığı ilk alan olmuştur, 1960ılı yılların başında ABD'de ve daha 
s onra da İngiltere 1 dc kull anılmaya başlanan bi lgisayara dayalı 
ödünç verme sist eml erinin en temel özell i kleri ödlinç veril en 
materyalin bibl~_yografik · biJ e;il eni yle k i me ödünç verildi{~ inin 

kaydedilmesi, i st enen kitapla r::;_n bulunması, gec ik~n kitapların 

saptanması, ayırtına iş le?inin yapılması va istati sti k tutulması
dır. 

Bazı ödünç v erme sisteml erinde beli rli bir anda sadece 
okuyucu üz erinde bulunan materyall c::rin kayıtları tutulur. Buna 
"yokluk 11 

( absenc c ) sistctn~- · ô.en i r.. iı.ncak gün1..lmüzde ödiinç verme 

sist emlerinin çoğµ 11 cnv~':1-l.::e:.:- kont:r·ol 11 s i stemidir. Bu s istemde 



ödünç verilebilir tüm rn.:ıtcryallere ilişkin bil g iler (materyalin 

kütüphanedeki yeri 9 okuyucu üzerinde olup olmadığı 9 başka oku
yucular tarafından ayırtJ_ lıp ayırtılmadığı vb 8) sürekli bir kü

tükte tutulur o 

Bilg isayara c_ayalı bir ödünç verme s i steminde bulunma sı 

gereken beşlıca özellikle şöyle sıralanabilir: 

• Kütüphanenin hangi .materyaller e sahip oldu(.unun ve bu 
materyallerin nerede bulundue,unun hızla ve kol ayca saptanması 

• Ödünç verme, iade ve süre uzatma işlemlerinin hızla ve 
dogru bi r b i ç i mde yapılması 

• Bir okuyucunun ödünç materyal alıp alamayacağının kont
rol edi lmes i 

• Gec i kmeli olarak iade edilen materyallenin saptanması 

• Ayırtma (rezervasyon ) işleminin kolayca yapılabilmesi 
ve ayırt ılan materyal geri döndüğünde gere:üi duyurunun otomatik 
olarak hazırlan~ası 

. Hakettiğinden fazla ödünç materyal almak i steyen kulla
nıcıların haber verilmesi 

• Kullanıcıya üzeri nde :la.ng i materyal lerin bulunduğunun 
bildi r ilmes i 

• l:robl eml i ;\:ullo.nJ_c ılcrın ödünç verme sırasında saptan
ması (örne~in, kitabı gecilctirenler, cezalı olanlar vs.) 

• Materyal geci~rıcli olarak iade cdildi~inde cezanın he
saplanması 

• Sistem hak\ında 1:rnlayca istatistik toplanal-:ı ilmesi 

• Sistemi n güvenilir ve ek onomik olması. 

Ek III'de ödünç verme sisteminin işlevlerini ·kontrol lis
t esi ayrıca verilmiştir. 

Otomat i k ödünç verıne s i steml erinde veri girişi için klav
yenin yanı sıra çubuklu kodlar (bar codes) ve Telepen kullanıl

maktadır . İşlem sayı sı arttıkça daha karmaşık ve yet enekli bil

gisayar sistemlerine gerek duyulur . Küçük kütüphaneler için en 

basit yöntem olarak ödünç verme sırasında ki tap v e okuyucu numa
ralarının kaydedi lmesi yeterli olabilir. Çünkü kitap ya da kul 
lanıcı tutanal<larına erişmek \:olaydır . Fakat kitap ve kullanıc ı 

sayısı arttıkça durum de~işmekte, ek ve pahalı bazı yönteml ere 
gerek duyulmaktadır. ' KitDp gec i kti' ya da ' ayırtıldı' gibi bazı 
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mesajların da ekranda gösterilmesi gereklidir. Piyasada gerek 
anahtar teslim, gerekse bütünleşik bir sistemin parçası olarak 
ödünç verme işlemlerini gerçekleştiren birçok s i stem vardır . Ül

kemizde ise henüz pazar a dönük böy~e bir yazılım geliştirilmiş 
değildir. Önümüzdeki birkaç Yl.l içinde b i zde de bu tür paket 
programların geliştirileceği söylenebilir. 

6.3o4o Süreli Yayın Denetim Sisteml eri 

Süreli yayınların geleneksel kütüphane işlemleri i çinde otomatik
leştirilmesi en güç modül olduğu söylenmektedir . Süreli yayın
ların denetim işl·emlerinde birbiriyle ilişkili birçok öge (ya
yın adı , sıklığı , mevcutlar, abone yenileme tarihleri vs.) rol 
oynadığından ve gerekli işlemler güç ye karmaşık olduğundan oto
matik süreli yayın deneti m sistemlerinin tarihi de pek eskiler e 
gitmemektedir . 

Aslına bakılırsa kütüphaneciler süreli yayınların bilgi
sayarla -denetlenmesine değişik tepkiler göstermişlerdir. Ki misi 
bu işlemin zor olduğunu söylemekte , kimisiyse sürel i yayınların 

gelip geçici, devamsız niteliklerinden dolayı bilgisayarla denet
l emek için iyi bir işlem türü olduğunu öne sürmektedirl er . Fos
ter süreli yayınları C .inderel lc:ı.' yc:ı. benzeterek süreli yayınların 
doğasından knynnkl anan sorunl~rı çözmek i ç i n birçolı ' yakışıklı 

prens' in n.dc:ı.y olc:ı.ro.k durumu değiştirmeye çalıştığını; anc ak 'çir
kin kızkardeşler' in, yani mali güçlükleri n, değişime karşı is
teksizliğin ve diğer nedenlerin Cinderella'nın mutluluğunu en
gellediğ{ni söylemektedir . 

Faul, 1982 yılında, otomatik süreli yayın · denetim s i stem
l erinin henüz emekleme döneminde yazdığı bir makalede bu .tür 
sistemleri "Grönland ' da yetişen muzlo.ro. " benzetmiş, sürel i yo.

yın iŞlemlerini otomatikleştirmenin zorluklarına değinerek oto
matik sistemlerin elci s istemlere oranla pek fazla avantaj sağ~ 
lamadığını söylerniştiro Paul ' e göre bu tür sistemleri kullanmak 
i çin çok f azla in s.:m emeğine gereksinin duyulr:ıaktadır . Süreli 
yayınların her bir sayısına çubuklu kodlar aracılığıyla özel nu
maralar veri lmedikçe ve çubuklu kodlar doğrudan makinece okun

madıkça otomatik süreli yayın denetim si stemlerinin . kullanışsız 

olacağını belirten Faul, kısa zamanda bu alanda katedilen mesa
feyi görünce dört yıl sonra bir makale daha yayımlayarak ilk 
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Hepir:iizin bildiği gibi, süreli yo.yınlar alanındaki en ö
nemli s orun,l ar süreli yay:ı_nlarJ .n ko l o.y ele geçirilememesi, ad 
değişiklikleri, ek sayı çıkarDo..lar·ı 5 kesilneleri, tekrar yayım
l anmaya başlG.mo.lo.rı 5 yc:_yı::ıcıla::·nn değiş2esi' vb. sorunlardır. 
Bu tür sorunlar vG zorluklc:ır süreli yayınların otooatikleşti
rilmesini son derece ;-- ~~~~r2işt i~ . Ot omatik süreli yayın de
netim sistemlerinin geçoişi ) irka ç yıla dayanmaktadır. Çok bili
nen baz ı bütünleş ik sist enlerde henüz süroli yayın denetim s is
temleri bulunmamaktadır. 

Bilgisayara dayalı bir süreli yayın denetim sisteninin 
temel özellikleri aşağıda verilmektedir: 

• Uygun süreli yayınların s eç i mi 
• Siparişlerin üretiluesi; süreli yayın aboneliklerinin · 

çoğu önceki siparişlerin yenilennesi biçir::ıindedir. Ne zaman abo
neliğin y enilenmes i gerektiğinin otomatik olarak bildirilmesi 
yararlıdır . 

• Mali hususların düzenl enmes i ve uygun fonlardan harca
ma yapılması 

• Gelen süreli yayınların işlenmesi , gelmeyenler için 
istek yapılr.:ıası 

• Süreli ya'yın nevcutları ile ilgili güncelve doğru bil gi 
tutulr:ıası 

• Mevcutlarla. ilgili ay-rınt ılo.ra erişme olanağı 

• Tek tek sayılo.rın örgüt ün çeşitli üyeleri ne ödünç veril
mesi ya da dolaştırılması (rnuting) 

• Tek tek sayıl2rı~ yn da ciltlerin dermeden ödünç alına-
bilmesi 

Cildi tamamlanan süreli yayınların ciltlenmek üzere dü
zenlenmesi 

• Yönetim bilgisi ür etini. 

Pi yasada anahtar t0sli o t icuri sürel i yayın denetİm s i s 
t emleri (örneğin, Card Datalo$ , Checkmat e , LIBRARIAN) ve aracı 

firoal ar tarafından geliştirilen s i stenl er yaygın olarak kulla
nılmaktadir. Faxon ' un LINX, Ebsco'nun EBSCONET ve Blo.ckwell s 'in 
PEARL adlı süreli yayın den etim s i stemleri vardır . Buı1un yanı 

sıra kütüphane kooperatiflerince geliştirilr::ıi ş süreli yayın den e
t i m sisteml er i de bulunr.w.ktodır (örneğin , OCLC ' n i n SC350 1 s i). 
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Süreli yayın donetir:; işlevini de gerçekleştiren bütün

leşik sist er:ılerdcn bazıları jse şunlardır : ADLIB, ATLAS, Biblio 
Tech, CLSI, DOBIS-lıIBIS, LS/ 200.0, URICA vd. 

Üniversit e kütüphaneleri niz topla.o büt çelerinin büyük 
bir kısmını (yaklaşık .%70-85) süreli yayın satın alıoına ayır
malarına karş ın, bildiğiniz kndarıylo., bu kuruluşlarda h enüz 
otomatik bir süreli yo.yın deneti m s i steni gelişkiriloiş ya da 
satın alınoı ş değildir. 

6.3.5o Bütünleşik Sisteo~~E 

Bir makine üzerinde aynı b i bliyografik tutanağı kullanarak tüm 
kütüphane işl er.ılerini ( so.ğlo.r:ıa, ko.tnloglarnı, ödünç verrJe, süre
li yayın denetimi vd.) gerçekleştiren s ist emler e bütünleşik sis
temler denir . 

Bütünleşik olan s i stemleri tanımlarken kullanılan Ölçüt
lerden biris i aynı tutanağın kullr.:mılm:ı.sıdır. Sonradan ekleme 
( 11 add-onıı) sister.ı ler ödünç verr:ıe i çin kısa . tutanak kütüğü, ka
taloglaoa için t ara tutanak kütüğü tutr:ıa eğilir.lindedirler. Daha 
yeni sistemler i se salt aynı tutanağı kullanmakla kalmayıp aynı 
zamanda verilerin sadece bir kere tutulabilec eği biçimde tasar
lanmışlardır. Bunlar ağ ya da ilişkili veri tabanı t ekniklerini 
kullanan sistemlerdiro Daha geleneksel olan hiyerarş ik veri ta
banı yaklaşımında görülen ikil ei:ıel erden kaçınılır . Örneğin , aynı 

yazar tarafından X tane kitap yazılnış olsn bile yazar adı her 

seferinde y eniden giriloez. Çünkü yazar adı s i st emde bir kez yer 
alır ve aynı ya zar a ait yeni kitapl ar geldiğinde, kullanılan ve
ri tabanı sist er:ıinin türüne bağlı olarak, yazar adı kitap adına 

ya da diğer ilgili bilgilere bn.ğlnnır . Bu yaklaşır.11n bir diğe.r 

avantajı da verilerin kolayca yaşntılabiloesidir. Örn~ğin , ya
zar adı otorit e kaydını değişt irr.ıek için bir tek tutanakta ya

pılacak düz eltme yet erlidir. Bu düzeltoe ilgili tüô tutanaklar
da nnında yer alacaktır. 

Bütünleşik s i stemlerin özellikleri nden çok daha ayrıntılı 
olarak söz etoek :. oüokündür. Ancak, kabaca ifade etmek gerekir
se, bütünleşik sistemler i n tek tek r:ıodüll erin tüm özelliklerini 

içermesi gerektiği söylenebilir. Bunun yanı sıra, çeşitli modül
ler arasındaki bütiL~leşL<e yaşaosal önem taşımaktadır. örneğin , 
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Ser g i de broşürler:·_ b11lunnn s:.i_steml erin büyük bir çoğynlu

ğu bütünl'eş ik sist enlerd ~. ::· . AB~) 1 d e üretilen bütünleşik s ist em- . 

l erle ilgili ola r ak j- .R., ~·Jo:ct ~Jc-..rn ' ün :?~~-9,~·c2r;y _o.f...A.~tor.mt ed 

!:,_ibrary Sy~eo~ (N enl ~3~ i:ıu.ı:ı.t.m 7 198:,J ) 01dlı yo.pı tına bakılabilir. 

6 . 4 Kütüphcm e Otorn.ısyonundc. BaşlJ_cu Seçenekle r 

Çeş itli k ütüphane iş lemlerini ~il~isnyarc do.yalı ol a r ak g e r çek

leştirmek i s t ey en kütüphmıeciler~Ln önünd e farklı seç enekl er v a r 

dır . Bunlar: 

a) Kütüphaneni n ya d o. bağlı olduğu kuruluşun sahip olduğu 

donanım üz erinde ç alışabilen dahi~i b ir s i s t en geliştirrıek; 

b) Diğer kütüphan elerle birl i kte ko oper a tif bir sistem 

geliştiroek; 

c) Ulus al hi zmetl erden yaro.~1a.nnak ; 

d) Aracı firrıulo.r_,_n b .~ 7inetl e~:: ir~den yo.rarlo.nı:mk; 

e ) Anaht a r tesli o dı :~ ~ u~ozrarılo.~ satın a l oa k; 

f) İşlenleri 2ak~si ~~b ~ dllo yapo a ya devo.o etoek . 

Şiodi kısaca , ulkorıiz s0~çeklerini de g ö z önünde bulun

dura rak , bu seçen ekle r i inc el ,~yelin : 

Bilg i sayara do.yCt lı ::_1 ~{: kütüphane s i s t emleri o.na kuruluşun 

bilg i snynr olc:mc:ıklo.r:ı.nücn :rc.ro.r ::;_ o_n:ı. lc:rak geliştirilr;:ıiştir . Bu 

hususa dahn önce işaret edil :..ü.ş -C:i.. Ancak bu döneLld e kütüphane

cilerin bund o.n başkc. seçcmeğ :!. d.o yc1 <:tu . Dolayısıyla bu s ist era

l eri geliştirirken hea kütliphnnocil er h en de bilg i say a r uzman

ları bilg i sayaro. dayalı s i steol erin nas:--.1 olrınsı gerektiği hak

kında çok ş eyler öğre nni.şl erd. :i.r " G-fo-::.ür.1üzde is e tt sıfırdan ıı yazı_

l i o geliştirr.ıek yabancı ülkel erde en so::ı düşünülen s eçenek ol

r:ıaktadır. Çünkü sıfırdan yez :ı. l J .n geJ_iştirnek h eo çok pahalıya 

rıal olmo.kta hen de Cır.toya ç ıko.n ürün birçok eks i klikl eri de bün

yesinde taşırıakt.adır. Bj_:;:: f ik:i_J~ 1 :-r:10k '.":'; r ı:okirse , bu tür pak e t 

prograrıları geli ştiruck ,ro~ı ~rmıdl ~~ir prograrıcının b i r ila beş 

yılını alabilı:ıekt edir . Çc~c drı~!::;. u :-.·.1z-, p akGt prograrılar p i yasada 

zat en varso. 'ou tü:r ti~:: 'L"l:<::.:. :.10 ;-:0·::. '."':1. 1,:; d e ::ıo.liyet açısından 

kütüphaneyi tatoin '-Kloc ': zi,_~ -_ 

~ 
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Ne yazık ki üll~enizde kütüpho.ne otoLJ.o.syonunun eriştiği 
düzey henüz sıfırdan yazılıo geliştiroe aşannsını pek geçebil

miş değildir. 

Daha önce de değinildiği gibi, çeşitli hizoet l eri sağla
raak üzere kütüphane kooperatifleri oluşturulnasının pek çok ya
rarı vardır. Sisten geliştiroe g i derl eri üye küt üphanelerc e pay
laşıldığından ve her kütüpho.nede bilgisayar uznanııgırnı gerek 
duyuloadığından kooperatifler avantajlıdır. Bunun için güçlü . bir 
merke zi örgüte gerek vo.rdır . Söz korn:su örgütün kütüphane hizr:ıet
lerini en gelişniş şekilde veroesi ve diğer kütüphanelere öncü
lük etmesi gereklidir . Ülkenizde bu tür bir örgütlenoeyi gerçek
leştirecek bir kütüphane - Milli Kütüphane de dahil- şindilik or
tado. görünmerıektedir. 

Kütüpho.ne koopernt iflerini n gelişneniş olması ulusal 
bibliyografik denetin hizoetlerinin varlığıyla da yakından il

gilidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi (örneğin, Japonya, ABD, 
İngiltere , F. Almanya) ülkeDizde bibliyografik hizoetleri mo
dern araç-gereçlerle v e çağın gereklerine uygun yollardo.n sağ
layan bir Milli Kütüpho.ne olondığından ne yazık ki ülkemiz kütüp
haneleri herşeyi kendileri yapuak zorundadır. 

Başta üniversite kütüphaneleri olsak üzere büyük kütüp
haneler Faxon, Ebsco ve diğer aracı firnalarla çalışnakto.dır. 
Bu firnaların otonatik kütüphane sistenleri de sağladıkları 
hususuna yukarıda değinilmişti. Bildiğiniz kadarıyla henüz bu 
tür bir sisten ülkenizde kullanılrıanaktadır. Gerek bibliyogr a
fik bilgiler içeren geniş veri tabanlarına erişmek, .gerekse pro
fesyonel sisteo desteği sağlaoak aç ısından aracı firoalnrın ver 
digi hizLJ.et lerin bazı avantajlarının olduğu söylenebilir. 

Anahtar teslio hazır sistenler ise birden çok rıüşterinin 
gereksininleri göz önüne alıno.rak geliştiriloiş olduğundan daha · 
esnektir. Aynı zaoanda maliyetl eri de daha düşük olmaktadır. Pa
ket progranı üreten firoe bunu satoayı anaçladığından belgelene 
daha özenilerek yapıloakta ve kullanıc ı el kitapları hazırlan
maktadır. Firı:ıa oüşteril erini neonun edebilnek i çin üst düzeyde 
servis vernek ve yazılır.n sürekli Beliştiroek durumundadır. Bir
çok kütüphanede aynı ynzılır..ı kullanılc.cağından satın alı:mdan 

önce sisteoin işleyişi bu kütüphaneler ziyaret edilerek gör üle-
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Basılı ve çevrioiçi kaynakların yanı sıra otooatik sis

t eolere sahi p kütüphan el er ve sisten satıcıları ziyar et edile
r ek gerekli bilgileri so.ğlo.nak oüokündür . öte yandan danışrıanlık 
hizoet i sağlayan bazı kuruluşlar ve kişiler de bu hususta yar

dıocı olabilirler . 

6060 Donanın ve Yazılın Seçi oinde Göz Önünde Bulunduruloası 
Gereken İlkeler 

6.6.1., Donanın 

İdeal olarak donanın seçin i en son iş olarak görülnel i dir. Ge
nelde kabul edilen ilke , belirli bir uygulana i çin gereken ya

zılının öncelikle seçilnesidir . Çü..vıkü seçilen yo.zılın hang i tür 

bilgisayar sisteoi ( donanın) üzeri nde işliyorsa o tür bir bilgi
s ayar edinoe yoluna gidi l oelidir. Donanıoın önce seçiloesi kul
lanılabilec ek yaz ılıola ilgili gereksiz sınırlarıalar get irebi
lir . Dolayısıyla belirli b ir işleuin otooatikleştiriloesi de 
oluosuz yönde etkilenebilir . 

Seçil en donanın herşeyden onc e yazılının etkili ve güve
nilir bir hiçinde iş lecesini saglaoalıdır . Bu aşaoada yanıtlan
oası gereken sorul a r. şunlardır: 

• Donanın, yapıloası ist enenl eri gerçekleştirebilecek oi? 
t 

• Makine yeteri nce hı zlı oı? 

• Ana bellek progranların işlenesine yetecek kadar , disk 
kapasitesi ise. verilerin tüclünü depolayo.bilec ek keder büyük r.ıü? 

• Çok kullanıcılı (oult i - user) ve çok işleoli (oulti
to.sking) uygulanalo.rı destekleyebilecek ni? (eğer gerekiyorsa ) 

Dono.nının ikinci ·özelliği iyi tasarlannış olnasıdır. Böy
l ec e oper atör etki n v e c;üvcnilir bir biçi ode Çalışabilec ektir. 
Kötü tnsarın operatörµn yorulr:ı.o.sınn neden olr:akto.dır. Kullo.nılan 

ko.rakt erlerin biçini, ekran genişliği , r enk, po.rlo.klık , zıtlık 

vb . gibi etoenler tasarında. önenli rol oynaı:ıaktadır . 

Kütüpho.ne uygularn:ıları için dono.nın snğlo.nırken ne kadar 
disk kapa.sitesi gerekeceği de,_ göz önünde bulundurulo.ro.k tit iz

likle hesaplancalıdır. Çoğu uyGulaGalar için di sk kapasitesini 
to.kdir etoek zordur . Bunun bo.şlıco. nedeni netin halindeki veri
l eri n yüksek derecede değişebilirliğidir . Veriler e eriş in için 
gereken hız ve karn2şıklık da hesaba katılnalıdır . 
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öte yo.ndan diskte, işletio sisteoinin, yardıocı prograrı

ların, uygulaoa pro~rnclarının ve çalışna küt üklerinin de be

l irli bir yer kaplo.dığı unutuloo.nalidır~-

6. 6. 2. I.azıl_ıo 

Kütüphane işlenleri için ynzılu:ı sağlanırken şu noktalara dikkat 

edilnelidir: 

• Maliyet, erişin süresi, üretici firoa, yazılının başka 
kütüphanelerde :kullanılıp kullo.nılDadığı vb. g i b i genel karak

teristikler 
• Teknik öz ellikler; dil, işletin sisteDi, donanın, disk 

sürücüleri, terr:.1ino.ller, veri sınırları, tutanak uzunluğu, tuta

nak sayısı, kütük sayısı, sabit ve/ya da değişken uzunluklu alan+ar 
Kullanın kolaylığı 

• Yazılının han5i f oruo.tta sağlandığı 

• Dest ek; bel~eleoe , s ervis kolaylığı , eğitin, değişik

·lik v e ekleoelerin no.sıl so.ğlo.nacağı, bir kullanıcılar grubu ya 
da kulübü olup 0L1adığı 

• · Yasal etnonler; yazıluıın r:sarantili olup olnc:ı.r:::ıası . 

Yazılın paketinin değerlendiriloesi aslına bakılırsa çok 

zaoan alıcı bir iştir. Kütüphanelerde kullanııan Ş0:20 kuralı 
yazılın değerlendirilirken de kullanılabilir~ Ticari yazılın pa

ketleri bir kütüphanede yo.pılrn.1sı istenen işl enl erin %80' ini 

başarıyla gerçekleştirir, Geriye kolan %20'lik işlevler ise baş
ka yollardan g erç ekleştirilir . %20'lik kısoı oluşturan işlevler 
de taoanen otouatikleştirilebiliro Ancak bu duruoda bütçenin %80 1 

. . 
lik kısoını s5z konusu 920'lik işlevlerin taoo.oını otooatik ola-
rak ~erçekleştiroek için harcaoak ger ekecekt ir. 

6~7· Otooatik Kütüphnne Siste!]lerinin So.ğlanoası, Kuruloası , 
Bakını ve Değerlendiril5esi 

Donanın v e yazılıo seçildikten sonra sıra sisteoin sağlanarak 
kuruloasına geli r. B~ o.şaondo. çok iyi bir planlana yapıloalıdır. 

Araç-~erecin dôşenoesi ~ t eroinallerin tasarını ve yerleştiriloesi, 
s i steoin güvenliği, v eri giri~inin nnsıl yapılacağı, personeliw 
ve kullc:ı.nıcılo.rın eğitirü~ iş tasarını, otonasyonun kütüphane 

işleoleri üzerine e tkisi, siste~ perfo~oansının değerlendiril-
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vb. Gibi f aktörleri n etki s i bir otoüasyona seçiş pro j esi yürütü
lürken üzerinde öner.ıle durulr..:ası ger eken hususlardır. 

Bilgi sayara do.yalı b i r s i st eoe 3eçi ş için planl ana ya
pıLıası o.r oç ger ec in g eliş inden sistenin tan olarak iş leoeye 
başlaoo.sına , hat ta dnha sonrasına dek uzanan bi r süreçtir ~ Yu
karıda sıralanan et o enlerin hepsi nin tek t ek zaoan çizel gel er i 
hazırlanı:ınlıdır . Han r_:; i iş leı:1in ho.ne;i sırade ve ne t ür kaynaklar/ 
insangücü kullanılnrak gerç ekleştirilec eği önc eden bili noeli dir . 

Sist en seç i ui nden snğlannasıno. ve işletiloe sine dek türı 

gelişoel erden p ersonel cut l aka haber dar ediloelidir. Personel le 
işbirliği halinde yürütül ec ek bir otooa s yon pro j esi 3ereks i z 
korku ve önyargıların da g i deriloes i ne yardıoc ı olacaktır. Per- · 
s on el yeni bir s i steoi n kuruluşuna kayıt sız kalnayac o.ktır. 

Kuruluş aşano.s ında sntıcı fir oa desteği outlaka sağlana

rak çıkabil ecek ufak t ef ek (baz en de çok büyük) sorunl arda henen 
yardıo i s t enoel i dir. Bi r sis teoin her ne kadar yüzde yüz güve
nili r olduğu gar anti edileuezs e de herhangi bir arıza olduğunda 
satıcı firoa bununl a d er ha l ile i l enne l i d i r . Sisteoi n tanıolandığı 

üzere çalı ştığını satıc ı f i roa ispat ct oel i dir . Ni tekin s i steni n 
çalışıp çalışo?dığı i yice anlaşılnadan satıcıya herhangi bi r 
ödeoe yapıloaoalıdır . 

Hazırlano.cak kontr a t ta se·rvi sle ile; i l i rmddel er üzeri nde 
önerile dur~lnalıdır . Bakıo ~iderleri bazen s i steoi n esas fiya
tını çok aşabiloekt edir. Ger ek donanın gerekse yazılıı:ıda yapı

l acak değişiklik ve gelişt iroelerin satın alınan s i steoe de yan
sı tılnası konusunda anlcşDa. sağlanmılıdır. 

Sist eı:ı kurulurken ergonoı:ıik .kurallara uyulpalıdır . Ter 
o inal lerin kali t esi, esnekliği, ış ıklandıroanın gözü yor oayac ak 
şekilde yapılr.ıo. sı , gürültünün önlenoesi , r:ıobilyaların (bi l gi sa
yar oasas ı , sandalyes i ) r a ha t oloası , ısı ve nen oranının araç
e;er ec e zarc:tr verneyec ek düz eyde tutulDası e;er ek s i steni n işleoe
s i n i gereks e per sonelin t atoin düzeyini yc:ı.kından e t kil eo ektedi r . 

Si s t eoi n GÜvenligi saglancalıdır. Araç-ger~ç yangına ve 
_ hırsı zlığa karş ı koruno. al tıno. alınnalıdır . Böyle bir duruoda 

sadece araç- ger ec e değil, aynı zo.rn:mdo. veri lere de zarar e;e·ı e
ceği unutuloar:ıalıdır •. Ynzılıo ho.to.ları ve operatö.r hataları do
layısıyl~ veri kaybına i z i n verilr:ıeoelidir . Si stene şifrelerle 
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~ ......... ~, _ 
J . • -) . _c ı_rı ~ü::!_enceli-

dir. Si sten yaz :'_ lıo v e verilerle ile;ili r.:1 1.t lo.k' t -:redek kopyeler 

çıkarılonlı ve g erekirs e bu kopye l er enin j ~~ yer~2 , hatta ayrı 

b ir binado. so.klo.nı:ı o.lıdır. 

P ersonelin v e kull:::mıc ılo.r ~---n 22; 2.: :i_r:ti C.!'.'2.er.-.1 ::_ '":-~_:r. v e zo.Da n 

o.lır. Person elin e·ğikir::ıi için hen ı~ütü_~_.t,Aı:·- ~ ;; -<::~e·:;~ __ ::;. j_ s~_nin' hen 

de satıc ı firoo.nın d e st ek so.~laaası v o boş zo.03n y~~ntılno.sı 

~ereklidir. Sisten satıcılarının beli rli bır ü c r et karşılığı ya

rın günlük yo. da do.ha uzun bir süreyle işyerinde (on s i te ) eği

tin prograolo.rı düz enledikleri bilinoekt edir. Ancak bu kursların 

çok pahalı olduğu da s özden uz ak tutulnı::rnnlıdır c 

( 

Bilc;isayo.ra dayalı s i st end en nasıl Y.a:ro.r.l o.nı J. ı-.:,c .. :ı.ğı kul-

lanıcılo.ra do. öğretilr.ı elidir. Yeni bir s i sten e karşı genellikle 

bir antipat i veya ç ekingenlik ~özleoleneüilir . Bu ç ekin5enliğin 

yok ediloesi i yi b i r kullanıcı eğitioi pro~ro.oı düz enlenerek 

so.ğlnnabilir. 

Si sten tar:ıo.oen oturduktan sonra z nDD.n zo.r:ıo.n d egerl endir

nel e r yapılnalı, yo.zJ_ lıcdo. ortayo. çık_c:ı.c ak hataJ.arın (bug s) dü

zel tilnesi için s~tıcı f iru ayo. başvurulnalıdıro Yo.z ıl~oın geliş

t iriloesi düşünülüyor sc. yl;ı.~-:- üretil ec \.;~-~ ,y-o. zılıı:nn plo.nl o.nr~asına 

katkıda bulunulI1etlıdır . 

608. Sonuç 

Sonuç o l arak otoı:ıatik kütüphane sisteı::üe:ı.'inin Deçiı:ıi, s :::ı.t; lanoası 

ve gerçekleştirioinde esnek ve serç okçi olunoalı, de~i~en orto.na 

ve koşullara 6 Ör e hareke~ ediloelidir . !şlcoler alabildiğine ba
sit tutulno.lıdır. 

Değişin i ç in plc:ı.nlann yapılı:ıalıd:ı.r. Kütüphane otorıa.syonu 

planlo.oo.sı Beliştiroe v e gerç ekl eştirin a sla bitoeyen bir süreçtir. 

Her şeyden öne nlisi r.ıevcut i:ı.so.ngücF '"lk:::_ j_ ·:. ı kullanılrnllı ve 

yönetilo elidir Q Unutu l no.oc:tlJ.d. J_r ki, kütüplw.n~ ot crm ss onu proj ele

rinde ortc:ı.ya çıkan sorunlo.rın ç ok o.z ·_ ec ...... ' ı ! f<_J" -:; çk:nolojiyle il3i

li sorunlardır o Siste~:-ıl e:c-de ortc.yo. ç.::ı.~'.L·:. ~1o:':'t1 .. :- l c-1::-ın büyük bir 

kısoı ise insanlo.rla i~L;i 2. :::.. P 01Ui.1J .aı d: .. r . ·:. - ~ .. --ı..:.:dor:~ . ·_; fC::-J';.fO· -tek...nik 
&:.<...- ..... .,.. ,. ____ ~ 

sisten tasarınına c;erek'cm öneo verihwl~- 'T;·ç tü:-: i:.ler:ılo:c inso.n 

ÖGesi ön plandD. tutulo.:cal<": p l G.nlo.neo.J. :. v2 ;-,:orçc~'.:~_ e:şti::-i1oelidir. 

\ 



EK LER 

EK I 
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ANA İŞLEVLER 
Sipariş 
Yaratma 

Sipariş 
Üretimi 

MAKUL ÖZELLİKLER 
Bi bliyografik verilerin 

· çevrimiçi girilmesi 

Erişim i ç in fiyat bil
g i s i n in 3irilmesi 

Fon/bütçe kodları 

Sağlayıcı v e adres i 

Öze l sağlama no . rsu 
t .ahsis edilmes i 
Kolay seçi m ve ddktim; 
den/basımdan önce toplu 
i şlem, ör . yeni sipariş
ler 

Arka planda basım yapıl
ması 

Acil siparişler için 
hemen print 

Tutana~a çabuk eri şim 

EKSTRA ÖZELLİKLER 
Duplike kontrolleri 
Mevcut tutanaklardan 
kopye edilmesi 

Kitabın ücret i ve kaç 
adet satın alındığı 
b ilgisinden yararla
narak toplam fiyatın 
otomatik olarak hesap
lanması 

Ayrılan ve harcanan 
n:ıiktarlo.r arasındaki 
farkları 
Dirden fa zla fondan 
tahsisat 
Kodların kullanımı 
sağlayıcı f irma bil
sine bağlantıları 
Çok seyrek, bir kez 
(one-of) materyal 
sağlanan sağlayıc ı 
bilgi leri nin giri l me 
yeteneği 

Otomat ik olarak sis
temce yaratılma sı 

Ser best metin mesaj
ların kullanımı 
Sa~layıcılar göre me
sajların değişebilmesi 

Alındının 
Kaydedilme.si 

Tarihin hızla ekl enmesi Otomat i k olarak ekl e--

2iyat bilgi sinin gün-· 
l enmesi 

Fonların ayarlanması 

mes i 

Li mit aşıldıysa uyarı 

0tomatik a~arlama ve 
'ayrılandan ' 1 harca
nan 1 a otomatik trans
fe r 



ANA İŞLEVLER 

İşleme 

Raporlar 

I 

· .... ...,) 

MAKT; L oz:sLL!I<LER 

Genel makbuz detaylarını 
kc:ı.ydetme 

Kısmi alındı 

Uni k sağlama no . 'ları 
verilme s i 
Etiket l erin ba s ımı 
Çubuklu kodların basımı 
Yeni sipari şl er i çin stan
dart f ormatlar 
Ödenmemiş sipari şler 

Bütçe/fon · 

Alınan k i t apl ar , ör . 
yeni sağlananlar 

EKSTRA ÖZELLİKLER 

Sat J_r detayları, 
toplamların onaylan
s·ı 

Ödeme ·yetkis i 

Sa~layıcılara göre 
değişebilir, ör. 
deniz aşırı satıcılar 
Çevirimiçi de görü
l e b ilir 
Satıcı prof orması 
analizi 
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Veri Girişi 

Katal og 
Çıktısı 

Sor gulama 
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M.l1.KUL ÖZELLİKLER 

Kol~y uyorılarlc çcv
rüü.ç i siriş 

Kolny edi t etoe ve 
düzelt~e kol2ylı~ı 

Teyp yükl er:ıe koloylığı 

VJARC teyplerini okuoo. 

Sipariş tutanağındnn 
bi bliyo3rafik ver i 
t r ansferi 
Yeni kopyel er eklene 
En Qzından kontrol 
nur:ınrası c_izini nin çev
rir ıiçi c;erçok zm.wnlı 
c;ö st erir.ü · 

EKSTRA ÖZELLİKLER 

Duplikelerin otomatik 
kontrolü 

.. 

Jl.·IARC teyplerini ynzoo. 
ve GÖsterE1e 

Otorite kontrolü, yazar, 
oaslık ve anahtar t erim 
~l iz inl erinin çevrioi ç i 
cünlennesi ' 

For oct ç eşitli sıro. lor1a 
olmalı~ kort üzerinde 
:·.üniı:rnn y:>.znr ac~ı, ki--· 
t 2p · rıdı vo sınıflc.uo 

BibliyogrQfik verilerin 
düz onin~n ve niteli~inin 
soçiainde de~işiklik ya
pılcbilr:.ı0si 

no; su bulun:.ıo.lı 

Bült en ve basılı kotol o~ 
olc.nnklnrı 

Yazar adı , kitap adı 
sınıflama no ' su ve 
ISDN ' den çovrimiçi 
erişim 

Kullı::mıci o:ıüş imi 
i ç in bo.sit ekranlı 
inenü versiyonu 

Her kopyenin st 2tü bil
c, isini ~e içeren çe
ş it li düzeylerde Gös
t erme .(displaj ) ·for
natı 

Toplu ve taa bile i i çeren 
kctalogl ar, bilgisayar 
ç ıktıs·ı ınikrofiş (COM) 
ko.to.log olanağı 

Kitap adı, kuru.m adi vb. 
ÖEelerdeki anahtar terio
lerden ilave erişira 
Truncc:ı.t ion 
Boole isleçleri 
Göndernel er (bkz, -de bkz ) 
Serbest metin arama 

Duzün ve tutanak düzeyinde 
kol ay arama (browsing) 
Ö::.lünç verme detayları 
(tirne~in, geri ~elec e~i 
tarih ) 
Rezervasyonlorla bağlantı 
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ANA !ŞLEVLER MAKUL ÖZELLIKLER EKSTRA ÖZELLİKLER 

Ödünç Verme 

İade 

Ayırtmalar 

Kit o.p ve) kullanıc ı no 1 su-. 
nun hızlı v e doğru gir i lme
si 

Çubuklu kod s eçene~i 

Doğrulama den etiml eri 
Farklı frdünç verme 
süre l eri 

Kullanıcının ne kadar 
ödünç a l~bileccğinin 
ckn etlem.1esi 
İade tarihini n gBsteril
mosi 

Ayırtılnuş ki t::ı.plc.r i çin 
uyarılar 

Ki tap ya da kullanıcı 
kate3orisine göre dc~i
şebilir . . 
Kullanıc ı kateg orisine 
v e ya .da mater yal .tü
rüne söre değişebilir. 
J'ulien takvimi n i n kul
l c.nıhw. sı, kapalı · günler 
ve tatil günler i nin he
saplanuası 

Görmezden tcl me seçe
n ekl eri 
G~ruezden Gelme seçe-Tuzaga yako.lanon kulla

nıcılar için uyarılar - n ekl eri 

Kitap ve kullanıcı tuta
na~ının ger çek zamanlı 
olo.ro.k c;·ün lenmesi 
Salt kitap no ' su g iri
lerGk ve hızlı bir bi 
ç i mde yapılab ilmel i 
Rezer vasyon kontrolleri 

Gecikmel~r ve cezalar 
i çin sinyaller 
Kullanıcı tu-Cc:mo.ğının 
derhal günlenmesi 

Kullanıcı cletayları;yla 
b i rlikt e kitanlara ve 
kopyelere not-yerleş
tirilmes i 

Kuyruk (kullanıcı sı-· 
r•ası) olus;turnak 

Tuz akların otomatik 
ol a r ak hazırlahması; 
örneg i n, gecikenler e , 
c ezasını ödemeyenlere 

Tuzak nedenl eri anlaşı-
. l abilir oloalıdır . 

Cezaların ~esaplanması 

' Su tari hten 5cçer li' , 
1 ~u tarihten sonra ge
r ekoez1 notu düsül meli 
Bir kitabın kütÜphanede 
bulunan tüm kopyelerine 
otomat i k olarak rezerv 
konulnalı 

Sırada önc eliğe i zin 
·veri lmesi ' 
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Ayırtmalar 
(Deva·m) 

Gecikmeler 

Diğer 
Raporlar 
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i~K III (Devam) 

MAKUL OZELLİKLER EKSTRA ÖZELLİKLER 

fmımsatEiO. notu bırakıl- Bu notun i ade tarihine 
ması cöre otomati k olarak 

üretilmesi 

İade sırasindn uyarı 
(v2 ihtiyari olarak) 
ödünç verme sıras_ınd.a 
uyarı 

St a t ünün 'ayrık r<:tf ı o. 
oyar lmı.ması 

Kitabın c;cldi U;i konusunda 
not üretiLJesi 
Ayırtılıp do. alınrv.o.yan ' .: · Sorgular:ıa işlemi sıra
ki taplar i ç i n onıfilsatma s ında ayırtına işleminin 
notu üretilmesi de yapılma sı 

Kütüplianece tanımlanmış 
metni içeren uyarı not 
ları 

1., 2 . 1 v~ 3. uyarıla-

. uyarının f ormatı da 
kütünhane tarafından 
tanı~lanabilmelidir 

rın yapılabilmesi ve sistem 
tarafından not edilmesi 
Kütüphc:ı.nece tanımlanmış 
affedilGbilir gecikme 
süreleri 

Kullo.nıcıyn core toplu 
işlem 

Si stem ist at istikleri 
İşlemlerin terminale , 
zaman süresine vb. Öl çüt -· 
l ere göre sayılması 

Stok kullanıcı-geniş 
m~teryal kategorilerine 
gore 

__ ı 

Faturalar 

Alt kate6orileri n, 
5rnegin, konu, mater
yal türü, sayılQası 

Kita, ve kopye bazında 
kullanım analizi, yo
f;un kullanılan, çok 
ayırtılan ki tapl ar 
için fazla kopye 
sat ın alma uyarıları 
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