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Özet: Biliúim teknolojilerinin hayatÕn her alanÕna girdi÷i günümüzde, tüm iú
alanlarÕnda el ile çalÕúma sistemlerine olan ilgi ve ihtiyaç gittikçe
azalmaktadÕr. Özellikle bilgi ve dokümantasyon hizmeti veren iú alanlarÕnda,
az zamanda istenilen bilgi kaynaklarÕna güvenli ve hÕzlÕ eriúim oldukça
önem kazanmÕútÕr. Bundan dolayÕ kütüphanelerde kitap ve süreli yayÕn gibi
bilgi kaynaklarÕnÕn sa÷lanmasÕndan, ödünç verilmesine kadar olan iúlemleri
el ile çalÕúma biçiminden çÕkarÕp bir otomasyon sistemi içinde takip altÕna
almak zorunlu hale gelmiútir. Bu gereklilikten dolayÕ, Kütüphane ortamÕna
Bilgi Otomasyonu sa÷lamak amacÕyla; önce gerekli sistem analiz ve sistem
tasarÕm çalÕúmalarÕ yapÕlmÕú, sonra da bir uygulama yazÕlÕmÕ geliútirilmiútir.
Bu uygulama yazÕlÕmÕ, veritabanÕ yönetim sistemi ve veri tabanÕ
programlama dillerinden biriyle
kiúisel bilgisayarlar için geliútirilip,
Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOS) adÕ verilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Otomasyonu, Kütüphane øúlemleri, Sistem Analizi
ve TasarÕmÕ, Uygulama Geliútirme

Knowledge Automation and a Prototype
Application on a Library Data System
Base Module
Abstract: Requirement and concern of the manual working systems have
been reduced in all of the business sectors nowadays when information
technologies have taken place in many parts of our life. It has been got
importance the fast and safely reaching to the information sources which are
desired in a very little time especially in the working sectors which give the
service of information and documentation. It has been a necessity to monitor
the all of the operations from getting the information resources like books
and periodical publications to lending in the libraries in an automation
system by giving up the type of manual working. For this necessity, it has
been done firstly necessary system analysis and system design studies, and
then developed application software. This application software has been
developed for personal computers by one of the database management
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system and database programming
Automation System (KOS).
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named

Library

Keywords: Knowledge Automation, Library Transactions, System Analysis
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Giriú
Günlük hayatta, insano÷lunun yaúamÕnÕ geliútirip, ilerlemek için yaptÕ÷Õ
tüm iúlerde kullandÕ÷Õ temel hammadde bilgidir. Bilgi olmadan herhangi bir
iúin yapÕlmasÕ,
geliúmenin sa÷lanmasÕ ve ilerlemenin kaydedilmesi
düúünülemez. Gerek teknolojik, gerekse sosyo-ekonomik ve kültürel
alanlarda her an çeúitli yollardan bilgi üretimi yapÕlmaktadÕr. Bu bilginin
kaynaklar halinde toplanmasÕ, arÕtÕlmasÕ, iúlenmesi, saklanmasÕ, iletilmesi,
paylaúÕlmasÕ, kullanÕlmasÕ ve arúivlenmesi hem toplumun geliúmesi, hem de
teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel hayatÕn ilerleyebilmesi için çok
önemlidir (Aktan, 1998: 118-134).
ønsano÷lunun merak etti÷i konular üzerinde düúünme ve araútÕrma
yapmaya baúladÕ÷Õ ilk günden bu yana bilgi üretimine baúlanmÕú ve zamanla
bilgiler yÕ÷Õnlar halinde birikmiútir. Oluúan bilgi yÕ÷ÕnlarÕndan faydalanmak
isteyenlerin sayÕsÕ arttÕkça bu yÕ÷Õnlar kitap, dergi, CD-ROM gibi bilgi
kaynaklarÕ haline dönüútürülmüútür. Zamanla oluúan bilgi kaynaklarÕnÕn
çoklu÷undan, bunlarÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, dokümantasyonlarÕnÕn çÕkarÕlmasÕ
(kataloglanmasÕ) ve insanlarÕn hizmetine sunulmasÕ düúüncesi do÷muú ve
böylece kütüphaneler kurulmuútur.
Günümüz bilgisayar teknolojisinin hÕzla geliúmesi ve bunun iletiúim
teknolojisine yansÕmalarÕ sonucunda, bilginin güvenli bir úekilde üretimi,
eriúimi ve paylaúÕmÕ oldukça hÕzlanmÕútÕr. Biliúim teknolojilerindeki
geliúmelere ba÷lÕ olarak, üretilen bilgi yÕ÷ÕnlarÕ gün geçtikçe büyümekte ve
kütüphanelerin yanÕ sÕra, modern kütüphane anlamÕnda veri/bilgi bankalarÕ
kurulmaktadÕr( Akçal, 2005: 78-88).
.Bu
bilgi kaynaklarÕ, de÷iúik saklama ortamlarÕnda ve de÷iúik
hacimlerde kütüphanelere gelmektedir. Çeúitlilik gösteren bu bilgi kaynaklarÕ
belli yöntemlerle, bilgi kayna÷ÕnÕn niteli÷ine göre iúlenmektedir. Belli bir
saklama ortamÕ içerisinde,
yazÕlÕ ya da kayÕtlÕ olarak gelen
bilgi
kaynaklarÕnÕn hazÕrlanarak dokümantasyonlarÕnÕn çÕkarÕlmasÕ ve bilgi
kullanÕcÕsÕnÕn
hizmetine
sunulmak
üzere
hazÕrlanmasÕ
iúlemleri
kütüphanelerde yapÕlmaktadÕr.
Biliúim teknolojilerinin ve buna ba÷lÕ olarak otomasyon kavramÕnÕn
geliúmedi÷i eski yÕllarda, kaynaklara dönüútürülmüú bilgi yÕ÷ÕnlarÕnÕn
dokümantasyonu
el, kalem, ka÷Õt kullanÕmÕnÕn esas oldu÷u yöntemlerle
yapÕlmakta ve bu úekilde okuyucuya ka÷Õt ya da kartoteksler üzerinden
hizmet verilmeye çalÕúÕlmaktaydÕ. Ancak günümüzde, her ne kadar bilgi
kaynaklarÕnÕn dokümantasyonlarÕna ait veriler; kayÕt, sÕnÕflandÕrma, ayÕklama,
hesaplama, özetleme, depolama, güncelleme, ço÷altma, paylaúma (kurum
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içinde) ve iletme (kurum dÕúÕna) iúlemlerinin bütünü olan, fakat elektronik
olmayan ve otomasyon niteli÷i taúÕmayan bir tür bilgi iúlem yöntemiyle
hazÕrlanÕp, okuyucuya bu úekilde hizmet verilmeye çalÕúÕlsa da, bilgi
üretiminin ve akÕúÕnÕn çok hÕzlandÕ÷Õ günümüzde bilgi kaynaklarÕnÕn merkezi
durumunda olan kütüphanelerde, el ile çalÕúma yöntemleri; bilginin ya da
bilgi kaynaklarÕnÕn sa÷lanmasÕ, hazÕrlanmasÕ ve hizmete sunulmasÕ
konusunda yetersiz kalmaktadÕr.
El ile bilgi iúlem denilen kalem, ka÷Õt ve dosyalarÕn kullanÕldÕ÷Õ veya
mekanik bilgi iúlem denilen daktilo, hesap makinesi gibi mekanik araçlarÕn
kullanÕldÕ÷Õ bilgi iúlem türleri yerine, biliúim teknolojilerinin temelini oluúturan
çok geliúmiú elektronik ve sayÕsal özellikleri olan günümüz bilgisayarlarÕnÕn
kullanÕldÕ÷Õ ve çok büyük hacimli verilerin iúlenmesini veritabanÕ yöntem ve
uygulamalarÕyla epeyce kolaylaútÕran elektronik bilgi iúlem türüyle
gerçekleútirilecek modern kütüphane otomasyon sistemlerinin avantajlarÕ
tartÕúÕlmazdÕr. Bir anlamda el ile bilgi iúlemden otomasyon sayesinde bilgi
yönetimine geçiú yapÕlacaktÕr (Gel, Eriúim: 10.05.2011).
Kütüphanecilik alanÕnda yapÕlan bu çalÕúmalar bilgisayarlaúma,
otomatikleúme, bilgi yönetimi, bilgi sistemlerine geçiú süreci olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr( Anameriç, 2005)..
Bu çalÕúmada aúa÷Õdaki amaçlar hedeflenmiútir ve sonuç olarak
kütüphane ortamÕ için Kütüphane Otomasyon Sistemi diye adlandÕrÕlan
yazÕlÕmÕ ortaya çÕkarÕlmÕútÕr.
-Bilgi otomasyonunu tanÕmlamak.
-Sistem analizi ve tasarÕmÕ olarak; kütüphane iúlemlerini ve
özelliklerini tanÕtmak.
-Sistem geliútirme olarak; veritabanÕ yönetim sistemi ve veritabanÕ
programlama dillerinden biri ile kütüphane ortamÕna Bilgi Otomasyonu
sa÷layacak bir bilgisayar yazÕlÕmÕ geliútirmek.
-KOS yazÕlÕmÕnÕn kullanÕmÕ ve teknik özellikleri hakkÕnda bilgi vermek.
2. Bilgi Otomasyonu
2.1. Bilgi, Bilgi Toplumu, Bilgi Ça÷Õ
Bilgisayar biliminde bilgi ve veri kavramÕnÕn önemli bir yeri vardÕr. Her
iki kavramÕn aynÕ oldu÷u zannedilse de, ikisi arasÕnda önemli bir fark vardÕr.
Veri; herhangi bir konuyla ilgili toplanmÕú mantÕksal materyallerdir. Baúka bir
tanÕmla durum ya da gözlemlerin gösterimidir. Bilgi ise, araútÕrma ve
gözlemler neticesinde elde edilen verilerin çeúitli yöntem ve araçlarla
iúlenmesiyle elde edilen sonuçlardÕr. Örne÷in; bir sÕnÕftaki ö÷rencilerin
derslerine ait sÕnav notlarÕna veri, bunlarÕn bilgisayarda belli kurallara göre
iúlenmesinden sonra ortaya çÕkan sonuçlara Bilgi denir.
øçinde yaúadÕ÷ÕmÕz bilgi ça÷Õ, bilginin öneminin anlaúÕlmasÕ ve hayatÕn
her kesiminde en ön plana çÕkarÕlmasÕyla baúlamÕútÕr. ToplumlarÕn geliúmesi
ilk devirlerden itibaren sÕrasÕyla, tarÕm, sanayi ve bilgi toplumu úeklinde
olmuútur. Bilgi toplumu; bilgi ça÷Õnda yaúayan, bireysel ve toplumsal
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geliúmenin en önemli unsuru olarak bilgiyi gören ve yaúamÕn her safhasÕnda
çeúitli yöntem ve araçlarla bilgiyi üreten, kullanan ve paylaúmaya çalÕúan
toplum türüdür. Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri sanayi
toplumundaki maddi ürünler üretme yerine biliúim teknolojileri ile bilgi
üretiminin önem kazanmÕú olmasÕdÕr8.
Bilgi toplumu kullandÕ÷Õ araç ve yöntemlerle, bilgiyi güvenle kolay
eriúilebilir, kolay kullanÕlabilir ve kolay paylaúÕlabilir hale getirmiútir. Bilgi
toplumunda bilgi, sürekli üretilme ve artÕú gösterme, iletiúim a÷larÕ içinde
taúÕnabilme ve paylaúÕlabilme özelli÷ine sahiptir. Bütün bu geliúmeleri
yaúayan ve bilgiyi yo÷un olarak kullanan toplumlar Bilgi Toplumu, içinde
bulundu÷umuz ça÷ da Bilgi Ça÷Õ olarak adlandÕrÕlmaktadÕr (Kaygusuz,
1996).
2.2. Otomasyon
Çeúitli iú alanlarÕna ait iúlemlerin yürütülmesinde geleneksel olarak
kullanÕlan el ile çalÕúma sistemleri yerine, bu iúlemlerin bilgisayara dayalÕ
olarak, otomatikleútirilmesine
Otomasyon denmektedir. Otomasyon
kavramÕna getirilen di÷er bazÕ açÕklamalar úunlardÕr (AydÕn, 1992):
-Otomatik araçlarla iúlemlerin uygulanmasÕ.
-Bir iúlemi daha otomatik yapmanÕn teorisi, sanatÕ, tekni÷i.
-øúlemleri otomatikleútirmek kendi kendine yürür ve kendi kendini
kontrol eder hale getirme usullerinin incelenmesi, dizaynÕ, geliútirilmesi ve
uygulanmasÕ.
-Bir yöntemin, bir iúlemin veya donatÕmÕn otomatik iúleme çevrilmesi.
Teknolojik geliúmelere paralel olarak iú alanlarÕnda artan
makineleúmeyi ve bu makinelerin insan elinin etkisiyle iú yaptÕklarÕnÕ ifade
için kullanÕlan Mekanizasyon kavramÕ ile otomasyon kavramÕnÕ birbirinden
ayÕrt etmek gerekmektedir. Mekanizasyonu yapÕlmÕú bir iú alanÕndaki bir
mekanize sistemde kullanÕcÕ ya da iúletmenin, hem sistem hem de girdi-çÕktÕ
materyali üzerinde bedensel denetim ve müdahalesi vardÕr. Bedensel
denetim ve müdahale ise, el ile çalÕúma sistemlerinde kullanÕlan yegane
yöntemdir. DolayÕsÕyla mekanize sistemler el ile çalÕúma esasÕna dayanan
sistemlerdir. Mekanizasyon da el ile çalÕúma anlamÕnÕ içeren eden bir
kavramdÕr.
Otomasyon sistemlerinde ise kullanÕcÕ sadece girdi materyalini
sisteme vermekte, daha sonra sistem veya çÕktÕ üzerinde herhangi bir
bedensel denetim veya müdahalesi olmamaktadÕr. Ancak bir otomasyon
sisteminde kullanÕcÕya sunulan seçenekler çerçevesinde, kullanÕcÕ seçim
yaparak sisteme yönlendirme yapabilmektedir. Yani otomasyon sistemlerinin
temelinde otomatik iú yapma özelli÷i bulunmaktadÕr.
2.3. Bilgisayar ve Otomasyon
Otomasyon için kullanÕlacak araçlar otomatik sistemlerdir ve bu
sistemlerin programlanabilirlik özelli÷i vardÕr. Programlama tekni÷i, iúlemlerin
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kendili÷inden, insan müdahalesi gerekmeden akÕúÕnÕ sa÷lar. Bundan dolayÕ
tam anlamÕyla otomasyon, yalnÕzca programlama olana÷ÕnÕn bulundu÷u
bilgisayar sistemleri ile hayata geçirilebilecek bir kavramdÕr. DolayÕsÕyla
otomasyon sistemi ancak bilgisayar sistemleri ile uygulama sahasÕna
konabilecek bir yapÕ olarak düúünülmelidir (Küçük, 1989: 6-18). Bir
otomasyon sisteminin meydana gelebilmesi için iki unsurun bir araya
gelmesi gerekmektedir. Bu unsurlar bilgisayarlar ve insanlardÕr.
2.4. Bilgi ve Biliúim Bilimi
Bu ça÷da bilimsel ve teknik alanlarda önemli geliúmeler sa÷lanmÕú ve
birçok yeni bilim dalÕ do÷muútur. Özellikle bilgisayar bilimlerinde yaúanan
geliúmelerin, Biliúim Biliminin do÷masÕnda büyük rolü olmuútur. YapÕlan
çalÕúmalar, önceleri
mekanik aletleri, sonra elektrikli araçlarÕ, hemen
arkasÕndan elektri÷in tekni÷e uygulanmasÕyla elektronik tabanlÕ makineleri
ortaya çÕkarmÕútÕr. Elektronik tabanlÕ bilgi-iúlem ve iletiúim makinelerinde de
yÕllarca kullanÕlan manyetik tekni÷in, yerini optik tekniklere bÕrakmasÕyla,
hem bilgisayar hem de iletiúim alanlarÕnda çok büyük kapasite ve
performans artÕúÕ sa÷lanmÕútÕr. Teknik alanlarda kaydedilen her geliúme,
yapÕlan her buluú, bilginin üretim ve paylaúÕm hÕzÕnÕ artÕrmaktadÕr. Bunun
sonucunda da üreyen büyük bilgi birikimlerini, hatalardan arÕndÕrmak,
iúlemek, saklamak ve bilgi kullanÕcÕsÕnÕn eriúimine hazÕrlamak, bunlarÕn
yöntem ve araçlarÕnÕ geliútirmek artÕk bir bilim dalÕ haline gelmiútir. Bu dal,
bilgi ça÷ÕnÕn bilim dalÕ olan Bilgi/Biliúim Bilimidir.
Burada, bilgi ça÷Õnda yaúayan bilgi toplumunun, bilgi esasÕna
dayanan iú alanlarÕ ele alÕnacak olursa; bilgi/biliúim biliminin uygulanma÷Õ
alan yoktur denilebilir. Teorisi oturmuú, kaynak ve hedefleri belli olmuú bir
bilim dalÕ, uygulama sahasÕna konurken, belli yöntem ve araçlarÕn
kullanÕlmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. øúte bilgi/biliúim bilimi de uygulama sahasÕna
konurken kullanÕlacak yöntemlerden biri Bilgi Yönetimi, en modern yöntemi
de Bilgi Otomasyonudur.
2.4.1. Bilgi Yönetimi
Bilginin üretilmesi, arÕtÕlmasÕ, saklanmasÕ, güvenli÷i, kullanÕlmasÕ,
iletilmesi, paylaúÕlmasÕ, geliútirilmesi ve arúivlenmesi iúlemlerinin tamamÕnÕ
içeren yönteme Bilgi Yönetimi denmektedir.
Çeúitli uzmanlÕk sahalarÕndaki çalÕúmalar sonucunda üretilen bilginin,
tek elden yönetilmesi günümüzde imkansÕz gibi görünmektedir. Bunun için
bilginin üretildi÷i, kullanÕldÕ÷Õ ya da paylaúÕldÕ÷Õ bir ortamda bilgi yönetimine,
ilgili tüm uzmanlÕk sahalarÕndan kiúilerin katÕlmasÕ gerekmektedir. Herhangi
bir kuruluúta, kuruluúun hedefleri (örne÷in kalite, maliyet, üretkenlik, v.b.)
konusunda bilgi yönetiminin, sadece kuruluúun kontrol birimlerine
bÕrakÕlmayarak, bütün çalÕúanlarÕn kendi sorumluluk alanlarÕ ile ilgili
konularda bilgi yönetimine katÕlmalarÕ, Toplam Bilgi Yönetimi olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr (Dinçmen, 1997:142).
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ArtÕk her úeyin temelinde bilginin yatmasÕ gerçe÷inden yola çÕkarak,
bir kuruluú için bilgiyi iúleme ve yönetme, en az malzemeyi iúleme ve
yönetme kadar önemlidir denilebilir. Bu mantÕ÷a göre hareket eden
kuruluúlar için bilgi yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadÕr. Bunun
sonucunda da günümüzde yeni bir iú kolu ortaya çÕkmÕútÕr. Bu iú kolu Bilgi
Yöneticili÷i’ dir. Bilginin üretilmesi, arÕtÕlmasÕ, saklanmasÕ, güvenli÷i,
kullanÕlmasÕ, iletilmesi, paylaúÕlmasÕ, geliútirilmesi, arúivlenmesi, toplam bilgi
yönetiminin uygulanmasÕ ve bunlarÕn do÷ru ve ekonomik olarak
gerçekleútirilmesi iúlemleri bilgi yöneticisinin sorumluluk alanÕna girmektedir.
Birçok geliúmiú ülkedeki kuruluúlar, bünyelerinde bu iú kolunu yapÕlandÕrmÕú
ve baúÕna da ùirket Bilgi Yönetimi Sorumlusu’nu getirmiútir. Hedeflerine
ulaúma yolunda en önemli unsuru bilgi olarak gören bu kuruluúlar, malzeme
sa÷lama, iúleme ve piyasaya arz etme fonksiyonlarÕnÕ yerine getirirken, bilgi
yönetimi metoduyla, bilgi sa÷lama, iúleme ve ihtiyaç duyan birimlere arz
etme fonksiyonunu da hayata geçirmiúlerdir. Bu aúamada bilgi yönetimi
metodu ile bilgi/biliúim bilimi uygulama sahasÕna konurken hangi aracÕn
kullanÕlaca÷Õ konusu önemlidir. Enformatik biliminin uygulanmasÕnda en
modern araç olarak karúÕmÕza bilgi otomasyonu çÕkmaktadÕr.
2.4.2 Bilgi Otomasyonu
Bilgi olmadan herhangi bir iúin yapÕlmasÕ düúünülemez. YapÕlacak her
iú için az veya çok miktarda bilgiye ihtiyaç vardÕr. Bilimin ve teknolojinin
geliúmesiyle oluúan modern toplumlarda yapÕlan iúler, ilkel toplumlara göre
nicelik olarak daha çok ve nitelik olarak daha karmaúÕktÕr. DolayÕsÕyla
günümüzde bir iúin yapÕlmasÕnda, daha çok ve daha kaliteli bilgiye, daha az
zamanda ulaúmanÕn önemi büyüktür. Bilgi biliminin konusuna giren, bilgiyle
ilgili her türlü faaliyetin hÕzlandÕrÕlmasÕ ancak otomasyon ile mümkündür. øúte
bilgi ile ilgili her türlü faaliyetin otomasyon ile yürütülmesi iúlemine Bilgi
Otomasyonu denmektedir.
Bilginin merkezi kaynaklarÕ olan kütüphaneler ve bilgi bankalarÕnda,
bilginin otomasyon ile hizmete sunulmasÕ artÕk bir zorunluluk haline gelmiútir.
Bu zorunlulu÷un gerekçeleri úöyle sÕralanabilir:
-Toplumsal geliúme bilgiye ba÷lÕdÕr.
-Günümüzde her iúin bir teknik yönü oldu÷undan, bilgi her
zamankinden daha de÷erlidir.
-Bilgi artÕú hÕzÕ el ile iúleme yöntemleriyle denetim altÕna alÕnamayacak
kadar büyüktür.
-Bilgi kaynaklarÕnÕn çeúitlenmesi aranan bilgi kayna÷ÕnÕ bulmayÕ
oldukça güçleútirmiútir.
-Kütüphane çalÕúanlarÕnÕn yo÷un bilgi talebine klasik yöntemlerle
cevap vermesi zordur.
-Bilgi kaynaklarÕnÕn, iúlenmesi ve hizmete sunulmasÕ açÕsÕndan zaman
çok önemlidir.
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-Tekni÷in yüksek hÕzÕ bilgi kullanÕcÕsÕna hÕzla iletilmedi÷i taktirde
de÷erini kaybetmesine yol açmaktadÕr.
-Teknolojideki geliúmeler ve maliyetlerin gün geçtikçe düúmesi
otomasyona geçme konusunu kolaylaútÕrmaktadÕr.
Bu gerekçeler do÷rultusunda bilgi otomasyonu hÕz, güvenlik,
do÷ruluk, kolaylÕk ve zaman tasarrufu için ideal bir seçenek olarak ortaya
çÕkmaktadÕr. Kütüphane iúlemlerinde, bilgi otomasyonu uygulamasÕnda, bazÕ
seçenekler úöyledir.
-Kütüphaneye yeni bilgisayar donanÕmÕ, teknik personel almak ve bu
donanÕm üzerinde çalÕúacak bir yazÕlÕm geliútirmek.
-Bilgi otomasyonuna geçmiú di÷er kütüphanelerle hizmet alÕúveriúinde
bulunmak.
-Kütüphane alanÕnda, bilgi otomasyonu hizmeti veren kuruluúlardan
yararlanmak.
-Bilgi otomasyonu konusunda hizmet veren özel firmalardan hizmet
satÕn almak.
-Kütüphane iúlemleri konusunda, anahtar teslimi bir sistem satÕn
almak.
3. Kütüphane øúlemleri
AraútÕrma, deney, ve uygulamalardan elde edilen bilgilerin kaynaklar
halinde depolandÕ÷Õ yerler kütüphanelerdir. Bilgi toplumunun oluúmasÕnda ve
böylece toplumsal geliúmenin sa÷lanmasÕndaki rolü büyük olan
kütüphanelerin de belli bir çalÕúma sistemi vardÕr. Kütüphanecilik øúlemleri
adÕ verilen bu sistemi oluúturan iúlemlere aúa÷Õda sÕrasÕ ile yer verilmiútir.
-Sa÷lama
-HazÕrlama
-SÕnÕflandÕrma
-Kataloglama
-Ciltleme
-Yerleútirme
-YararlandÕrma
-Kaynak Tarama
-DolaúÕm
-Süreli YayÕnlar
-Süreli YayÕnlarÕn Sa÷lanmasÕ
-Süreli YayÕnlarÕn øzlenmesi ve UyarÕ øúlemi
-Süreli YayÕnlarÕ HazÕrlama øúlemi
-Süreli YayÕn YararlandÕrma øúlemi
4. Kütüphane Otomasyon Sistemi UygulamasÕ
Kütüphane iúlemlerin el ile çalÕúma düzeninden çÕkarÕlÕp bilgi
otomasyonuna geçirilmesi amacÕyla hazÕrlanan KOS, úu çalÕúmalarla
gerçekleútirilmiútir.
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1.Sistem Analizi
Kütüphane iúlemlerinin el ile çalÕúma yönteminin yetersizli÷i, zaman
kaybÕna neden oldu÷u, kayÕtlarda hatalar olabilece÷i tespit edildi. Problem
incelenerek ve muhtemel çözümler araútÕrÕlarak iúe baúlanmÕútÕr.
Kütüphanedeki iúlemlerin, bilgi kaynaklarÕnÕn sicil ve okuyucularÕn kimlik
bilgilerinin kaydÕ, kaynak tarama, ödünç verme, kaynak sipariúi baúlÕklarÕ
altÕnda toplanabilece÷i gözlendi. øúlenecek verilerin çoklu÷u ve birbirleriyle
iliúkili olmalarÕ, veritabanÕ yöntemleri kullanan bir yazÕlÕmla kütüphane
iúlemlerinin otomasyona alÕnabilece÷i belirlendi. Geliútirilecek sisteme ait
amaçlar, özellikler ve standartlar ana hatlarÕyla belirlendi.
2.Sistem TasarÕmÕ
Kütüphane iúlemlerinin bilgisayarlÕ otomasyon sistemi içerisine
alÕnmasÕ için uygun bir çözüm sistemi modeli düúünüldü.
Bu çalÕúma ile konuya ait iúlemler tespit edilmiú ve ana hatlarÕyla bir
hiyerarúi içerisine yerleútirilerek iúlem menüleri oluúturulmuútur.
øúlem menüleri çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda veri alÕú veriúini sa÷layacak ekran
formlarÕ tasarlanmÕútÕr.
Daha sonra ekran formlarÕ aracÕlÕ÷Õyla okunacak veya yazÕlacak
verilerin saklanaca÷Õ veritabanÕ dosyalarÕ tasarlanmÕútÕr.
Son aúamada kullanÕcÕ, ekran formu, veri ve dosyalar arasÕndaki iú
akÕúÕnÕ ve koordinasyonu sa÷layacak ve bilgisayarla kullanÕcÕ arasÕnda
iletiúim kuracak uygulama programÕ ana modül, modül ve alt modül adlarÕyla
üç çeúit modül úeklinde düúünülmüú ve gerekli bilgi iúlem fonksiyonlarÕ, veri
yapÕlarÕ, dosya yapÕlarÕ ve algoritmalar hazÕrlanmÕútÕr.
KOS yazÕlÕmÕnÕ oluúturan Veri TabanlarÕna ait referanslar Tablo 1.’de;
Program DosyalarÕna ait referanslar Tablo 2.’de, Ekran FormlarÕna ait
referanslar Tablo 3.’te ve ekran formalarÕ Ek 1.’de, verilmiútir.
KOS sistem tasarÕmÕ özet olarak; Tablo 1., Tablo 2. ve Tablo 3.’te
verilen referans numaralarÕna göre hazÕrlanÕp Tablo 4.’te Ana Menü EsasÕna
Göre TasarÕm ve Tablo 5.’te Uygulama Modülü EsasÕna Göre TasarÕm adÕ
altÕnda verilmiútir.
KOS yazÕlÕmÕ bilgi iúlem fonksiyonlarÕ ve görev tuúlarÕ Tablo 6.’daki
gibi tasarlanmÕútÕr.
KOS yazÕlÕmÕnÕ oluúturacak tüm dosyalarÕn görevleri Tablo 7.’de
verilmiútir.
3. Uygulama YazÕlÕmÕ Geliútirme
Sistem analizi, sistem tasarÕmÕ ve uygulama yazÕlÕmÕ geliútirme süreci
ùekil 1.’deki iúlem akÕú diyagramÕnda genel olarak gösterilmiútir.
Analiz ve tasarÕm çalÕúmalarÕnda kayÕt, tarama, emanet ve sipariú
úeklinde dört ana baúlÕk altÕnda tanÕmlanan kütüphane iúlemleri için, dört ana
program modülü ve dört ana veritabanÕ dosyasÕ oluúturulmuútur. Ancak,
sistem yaklaúÕmÕna ve yapÕsal programlama tekni÷ine uygun olmasÕ
açÕsÕndan ileriki safhalarda her bir program modülünün ve veritabanÕ
dosyasÕnÕn daha alt düzeylere bölünerek modüllerin sayÕsÕ 21’e
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veritabanlarÕnÕn sayÕsÕ 27’ye çÕkarÕlmÕútÕr. AyrÕca her bir veri tabanÕ da
kendine ait bir indeks dosyasÕ oluúturarak çalÕúmaktadÕr. YazÕlÕmÕn her
safhasÕnda, veri girilerek modüller test edilmiú ve KOS ana modülü ile
bütünleúik hale getirilmiúlerdir.
KOS’ni oluúturan modül uygulamalarÕ Tablo 4. ve Tablo 5.’te verilen
sistem tasarÕmÕndaki iú akÕúÕna ve modüller ve veritabanlarÕ arasÕ iliúkilere
uygun úekilde geliútirilmiútir.
4.1. Uygulama Modülleri
4.1.1 KOS Ana Modülü
Bu uygulama ana menü görevini yapmak üzere tasarlanmÕútÕr. Bu
modülün amacÕ; KOS’ne ait menü sistemini oluúturmak ve kullanÕcÕnÕn
seçimine göre K1, K2, K3, T1, T2 ,T3, T4, T5, T6, E1, E2, E3, S1, S2
modüllerinden birini ça÷ÕrmaktÕr.
KOS uygulamasÕnÕn oluúturdu÷u ana ve alt menü seçenekleri ile
bunlarla ilgili uygulama ve
veri tabanlarÕ Tablo 4.’te; di÷er modül ve
veritabanlarÕ ile olan yapÕsal iliúkisi Tablo 5.’te verilmiútir.
4.1.2. K1 Modülü
KOS ana menüsündeki KAYIT bölümü, KAYNAK kÕsmÕ seçildi÷inde
KOS tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 2.’de belirtilen alt modülleri ve veritabanÕ
dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu modülün amacÕ; kütüphane kaynaklarÕna
ait kayÕtlarÕn izlenmesi ve iúlenmesidir
4.1.3. K11 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, KAYNAK kÕsmÕnda, kaynaklarÕn listelenmesi
iúlemi için, K1 tarafÕndan ça÷rÕlan alt modüldür. Bu alt modülün amacÕ; kayÕtlÕ
olan kaynak sicil bilgilerini özet ve detay olmak üzere iki türde listelemektir.
4.1.4. K12 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, KAYNAK kÕsmÕnda, kaynaklarÕn fiú dökümü
iúlemi için K1 tarafÕndan ça÷rÕlan alt modüldür. Bu alt modülün amacÕ; kayÕtlÕ
olan kaynak sicil bilgilerine göre yazar adÕ, demirbaú, konu, eser adÕ, ortak
yazar, eme÷i geçenler ve dizi fiúlerini hazÕrlar. 4.1.5. K2 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, SÜRELø YAYIN kÕsmÕ seçildi÷inde KOS
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen alt modülleri ve veritabanÕ
dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu modülün amacÕ; kütüphaneye gelen süreli
yayÕnlara ait kayÕtlarÕn izlenmesi ve iúlenmesidir.
4.1.6. K21 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, SÜRELø YAYIN kÕsmÕnda süreli yayÕnlarÕn
listelenmesi iúlemini K2 tarafÕndan ça÷rÕlan modüldür. Tablo 5.’te belirtilen
veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanÕr. Bu alt modülün amacÕ; kayÕtlÕ olan kaynak
sicil bilgilerini özet ve detay olmak üzere iki türde listelemektir. Özet listesi
kayÕtlÕ süreli yayÕnlara ait sayÕ, demirbaú numarasÕ ve süreli yayÕn tam
adÕndan oluúmaktadÕr. Detay listesi kayÕtlÕ kaynaklara ait, ISSN, demirbaú
numarasÕ, süreli yayÕn tam adÕ ve süreli yayÕn sayÕsÕndan oluúmaktadÕr.

37

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

4.1.7. K3 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, ÜYE kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen alt modülleri ve veritabanÕ dosyalarÕnÕ
kullanan modüldür. Bu modülün amacÕ; kütüphaneden emanet olarak
kaynak alacak okuyucularÕn, üye olarak kimlik bilgilerinin izlenmesi ve
iúlenmesi yanÕnda okuyucunun aldÕ÷Õ emanetlerle ilgili olarak úu bilgileri
kaydetmektir.
1. øúlem sayÕsÕ : Üyenin, emanet almak için yaptÕ÷Õ iúlem sayÕsÕ.
2. Emanet durumu : Üyenin, halen elinde bulunan toplam emanet
sayÕsÕ.
3. Son aldÕ÷Õ emanet sayÕsÕ : Üyenin son müracaatÕnda aldÕ÷Õ emanet
sayÕsÕ.
4. Toplam emanet sayÕsÕ : Üyenin tüm müracaatlarÕnda aldÕ÷Õ toplam
emanet sayÕsÕ.
5. Toplam iade sayÕsÕ : Üyenin iade etti÷i tüm emanetlerin toplam
sayÕsÕ.
4.1.8. K31 Modülü
KOS’de KAYIT bölümü, ÜYE kÕsmÕnda üyelerin listelenmesi iúlemini
K3 tarafÕndan ça÷rÕlan yapan modüldür. Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ
dosyalarÕnÕ kullanÕr. Bu alt modülün amacÕ; kayÕtlÕ üyelerin, üye no, adÕ,
soyadÕ ve telefon numaralarÕnÕ ekran veya yazÕcÕdan listelemektir.
4.1.9. T1 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, KONU kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu
modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar üzerinde konuya göre tarama yapmaktÕr.
4.1.10. T2 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, ISBN-ISSN
kÕsmÕ seçildi÷inde KOS
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan
modüldür. Bu modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar için ISBN ve süreli yayÕnlar
için ISSN’e göre tarama yapmaktÕr.
4.1.11. T3 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, ESER kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 4.5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür.
Bu modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar üzerinde eser adÕna göre tarama
yapmaktÕr.
4.1.12. T4 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, DøZø kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu
modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar üzerinde diziye göre tarama yapmaktÕr.
4.1.13. T5 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, YAZAR kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 2.’de belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür.
Bu modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar üzerinde yazar adÕna göre tarama
yapmaktÕr.
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4.1.14. T6 Modülü
KOS’de TARAMA bölümü, DEWEY kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu
modülün amacÕ; kayÕtlÕ kaynaklar üzerinde dewey numarasÕna göre tarama
yapmaktÕr.
4.1.15. E1 Modülü
KOS’de EMANET bölümü, VERME kÕsmÕ seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu
modülün amacÕ; kayÕtlÕ kütüphane üyelerine, “ödünç verilebilme” parametresi
“evet” olan kaynaklarÕ emanet vermektir.
4.1.16. E2 Modülü
KOS’de EMANET bölümü, GERø ALMA kÕsmÕ seçildi÷inde KOS
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan
modüldür. Bu modülün amacÕ; bir üyeye emanet olarak verilen kayna÷Õn
zamanÕnda teslim edilip edilmedi÷ini kontrol etmek ve kayna÷Õ üye üzerinden
düúmektir. ZamanÕnda teslim edilmeyen her kaynak için ceza uygulamasÕ
amacÕyla üye kaydÕna iúaret konmakta ve ceza takip iúlemleri E3
uygulamasÕna devredilmektedir.
4.1.17 E21 Modülü
KOS’de EMANET bölümü, GERø ALMA kÕsmÕ seçildi÷inde E2
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan
modüldür. Bu alt modülün amacÕ; üye tarafÕndan iade edilen emanetin, üye
üzerinden düúülmesidir.
4.1.18. E3 Modülü
KOS’de EMANET bölümü, CEZA TAKøBø seçildi÷inde KOS tarafÕndan
ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan modüldür. Bu
modülün amacÕ aldÕ÷Õ emaneti zamanÕnda teslim etmeyip cezalÕ duruma
düúen üyelerin ceza takip iúlemlerini yapmaktÕr.
4.1.19. S1 Modülü
KOS’de SøPARøù bölümü, KAYNAK kÕsmÕ seçildi÷inde KOS
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan
modüldür. Bu modülün amacÕ; kütüphanenin ihtiyacÕnÕ karúÕlamak üzere
sipariú edilecek kaynaklarÕn sicil bilgilerini tutmak ve sipariú iúlemi
gerçekleútikten sonra bu sicil bilgilerini yeniden KAYIT bölümü KAYNAK
kÕsmÕna girmeye gerek bÕrakmadan ilgili veritabanlarÕna Aktar fonksiyonuyla
transfer etmektir.
4.1.20. S2 Modülü
KOS’de SøPARøù bölümü, SÜRELø YAYIN kÕsmÕ seçildi÷inde KOS
tarafÕndan ça÷rÕlan ve Tablo 5.’te belirtilen veritabanÕ dosyalarÕnÕ kullanan
modüldür. Bu modülün amacÕ; kütüphanenin ihtiyacÕnÕ karúÕlamak üzere
sipariú edilecek süreli yayÕnlarÕn sicil bilgilerini tutmak ve sipariú iúlemi
gerçekleútikten sonra bu sicil bilgilerini yeniden KAYIT bölümü SÜRELø
YAYIN kÕsmÕna girmeye gerek bÕrakmadan ilgili veritabanlarÕna Aktar
fonksiyonuyla transfer etmektir.
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4.1.21. BOS Modülü
øú akÕúÕ K1, K2, K3, E1, E2, E3, S1 veya S2 modüllerinden birinden
kesilip, KOS ana modülüne devredilirken, derleyici ikaz mesajÕna klavyeden
devam tuúu girmeye gerek kalmadan, bir Enter tuúu göndererek iú akÕúÕnÕn
süreklili÷ini sa÷layan modüldür.
4.2. KOS Genel Özellikleri
1. Kütüphane iúlemlerini otomasyona aktarmak amacÕyla, Kütüphane
Otomasyon Sistemi adÕ altÕnda bir yazÕlÕm geliútirilmiú ve kÕsaca adÕna KOS
denmiútir.
2. KOS yazÕlÕmÕ kayÕt, tarama, emanet, sipariú olmak üzere dört ana
bölümden ve her bir bölüm de kendi içinde alt bölümlerden oluúacak úekilde
tasarlanmÕú ve bu yapÕ içinde iú akÕúÕnÕn sa÷lanmasÕ için temel olarak úu
dosyalar oluúturulmuútur.
-Kütüphane otomasyonu için gerekli verilerin yerleútirildi÷i 27 adet
veritabanÕ dosyasÕ.
-VeritabanÕ dosyalarÕna ait 27 adet indeks dosyasÕ.
-VeritabanÕ ve indeks dosyalarÕnÕ iúleyen, ekran görüntülerini
gerçekleútiren, kullanÕcÕ ve bilgisayar arasÕ iletiúimi sa÷layan komut ve
fonksiyon dizilimlerinden oluúan; 6 tanesi fonksiyon iúlevi niteli÷inde
yardÕmcÕ program dosyasÕ olmak üzere toplam 19 adet program dosyasÕ ve
bunlarÕ yöneten 1 adet ana program dosyasÕ.
-KOS yazÕlÕmÕna ait program dosyalarÕnÕn her biri, yazÕlÕm geliútirme
aracÕnÕn derleyicisi ile KOS.EXE adÕ altÕnda birleúecek úekilde derlenip
do÷rudan çalÕútÕrÕlabilir kod dosyasÕ üretilmiútir. Böylece bir ana program ve
bunun tarafÕndan ça÷rÕlan 20 adet amaç kodu dosyasÕ yerine tüm iúlemleri
gerçekleútiren 1 adet uygulama dosyasÕ ortaya çÕkarÕlmÕú oldu.
4.2.2. KOS Uygulama DosyalarÕ ve Görevleri
KOS yazÕlÕmÕ: veritabanÕ dosyalarÕ, index dosyalarÕ, ana uygulama
programÕ ve di÷er uygulama programlarÕ dosyalarÕ ile yazÕlÕmÕn geliútirme
aracÕ sistem destek dosyalarÕ olmak üzere beú tür dosyadan oluúmaktadÕr.
Bu dosyalar ve görevleri Tablo 7.’de gösterilmiútir.
4.2.6. KOS Bilgi øúlem FonksiyonlarÕ ve Görev TuúlarÕ
Bu yazÕlÕmda bir bilgi iúlem fonksiyonu tüm bölümlerde ayni tuúa
atanmÕútÕr. ølgili ekran formlarÕnda ilgili uygulamaya ait fonksiyonlarÕn görev
tuúlarÕ listelenecek úekilde ayarlanmÕútÕr. DolayÕsÕyla bunlarÕ ezberlemeye
gerek yoktur. Tablo 8’de KOS yazÕlÕmÕnÕn bölümlere göre kullanÕlan temel
bilgi iúlem fonksiyonlarÕ ve görev tuúlarÕ yer almaktadÕr.
4.3. KOS KullanÕmÕ
Geliútirilen KOS yazÕlÕmÕ; KayÕt, Tarama, Emanet, Sipariú olmak üzere
dört bölümden oluúmaktadÕr. YazÕlÕmÕn herhangi bir bölüm ya da kÕsmÕnda,
hatalÕ veri giriúinden, sistem hatalarÕndan veya derleyici sistem destek
dosyalarÕnÕn çalÕúmasÕndaki hatalardan kaynaklanan bir aksama oldu÷unda
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ekrana derleyici hata mesajlarÕ gelebilir. Bu durumda Cancel seçene÷i
seçilip boúluk tuúuna basÕlÕrsa programÕn çalÕúmasÕ kesilip, iúletim sistemine
dönülür. Ignore seçilirse hatalÕ iúlem ihmal edilip bir adÕm geriye dönülür.
4.3.1. KayÕt
KayÕt, KOS’de kütüphane otomasyonu için gerekli verilerin kayÕt
edildi÷i. Bir kütüphanede otomasyona alÕnacak üç tür veri vardÕr. Bunlar
sÕrayla úöyledir:
1.
Bilgi kaynaklarÕnÕn sicil veriler
2.
Süreli yayÕnlar sicil ve takip verileri
3.
Kütüphane üyeleri sicil verileri
KOS
yazÕlÕmÕnÕn KayÕt bölümü, bu verilerin bilgisayar ortamÕna;
KayÕt, Görüntüleme, Arama, Düzeltme, Listeleme, Silme, Ekleme, Fiú
Dökümü iúlemleri için giriú yapÕldÕ÷Õ yerdir.
Kütüphanede esas olarak üç tür verinin kaydÕ tutulmasÕndan dolayÕ,
KOS’de de KayÕt bölümü; Kaynak, Süreli YayÕn, Üye olmak üzere üç
kÕsÕmdan oluúturulmuútur.
Kaynak kÕsmÕ; baúta kitap olmak üzere süreli yayÕnlar hariç di÷er tüm
bilgi kaynaklarÕnÕn sicil verilerinin, kayda alÕnmak üzere bilgisayara girildi÷i
kÕsÕmdÕr.
Süreli YayÕn kÕsmÕ; süreli yayÕnlarÕn sicil verilerinin kayda alÕnmak
üzere bilgisayara girildi÷i kÕsÕmdÕr.
Üye kÕsmÕ; kütüphane üyelerinin sicil verilerinin kayda alÕnmak üzere
bilgisayara girildi÷i kÕsÕmdÕr.
4.3.2. Tarama
Tarama, KOS ile kayÕt altÕna alÕnan bilgi kaynaklarÕ üzerinde tarama
iúleminin yapÕldÕ÷Õ bölümdür. Bilgi kaynaklarÕ üzerinde Konu, ISBN – ISSN
numarasÕ, Eser AdÕ, Dizi, Yazar adÕ, Dewey NumarasÕ parametrelere göre
tarama iúlemi yapÕlabilmektedir.
Tarama bölümünde menüdeki herhangi bir parametreye göre yapÕlan
taramada, kÕyas bilgisine uygun bulunan kaynaklara ait: Demirbaú NumarasÕ
ve Eser AdÕ (eser adÕndan tarama yapÕlÕrsa Yazar AdÕ) ekrana bir panel
içinde sÕrayla gelir. østenilen kaynak seçilince, kayna÷Õn fiú listesi
görüntülenir. østenen fiú türü seçilerek baskÕya gönderilebilir.
4.3.3. Emanet
Emanet, KOS’de, kayÕt altÕna alÕnan bilgi kaynaklarÕndan, kütüphane
üyelerini yararlandÕrmak amacÕyla, emanete verilen kaynaklarÕn takip altÕna
alÕndÕ÷Õ bölümdür. Emanet bölümü üç kÕsÕmdan oluúur.
1.
Verme
2.
Geri Alma
3.
Ceza Takibi
Kütüphane üyelerine emanet verilen kaynaklarla ilgili olarak, hangi
kayna÷Õn hangi üyeye ne zaman verildi÷i ve ne zaman geri alÕnmasÕ
gerekti÷i bilgileri emanet veritabanÕnda tutulmaktadÕr.
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4.3.3.1. Emanet / Verme
Kütüphane üyelerine emanet verme iúleminde, üye numarasÕ esastÕr.
Üye numaralarÕ, daha önceden kaydedilmiú üyelerin veritabanÕndan seçimlik
olarak girilebilir. El ile de üye numarasÕ girmek mümkündür. Girilen üye
numarasÕ kayÕtlÕ bir numara ise, bu numara sahibinin adÕ ve soyadÕ ekrana
gelir. Hemen ardÕndan emanete verilecek kayna÷Õn demirbaú numarasÕ
istenir. F2 tuúuyla, konum itibarÕyla kütüphanede bulunan tüm kaynaklara ait
demirbaú numarasÕ listesi, seçimlik veri olarak ekrana gelir. Buradan istenen
kaynak seçilince, kaynak bilgi panelinde kayna÷a ait demirbaú numarasÕ,
eser adÕ ve kaynak alÕú-iade tarihleri bilgileri belirir. Tarih paneline de günün
tarihi otomatik olarak gelir. KullanÕcÕ sadece kayna÷Õn iade edilmesi gereken
tarihi girer. øúlem tamam ise bir “beep” sesi alÕnÕr.
4.3.3.2. Emanet / Geri Alma
Kütüphane üyelerine emanet verilen kaynaklar geri alÕnÕrken, Geri
Alma bölümü kullanÕlÕr. Geri alma iúleminde, üye numarasÕ esastÕr. Üye
numaralarÕ, daha önceden kayÕt edilmiú üyelerin veritabanÕndan seçimlik
olarak girilebilir. El ile de üye numarasÕ girmek mümkündür. Girilen üye
numarasÕ kayÕtlÕ bir numara ise, bu numara sahibinin adÕ ve soyadÕ ekrana
gelir. Hemen ardÕndan geri alÕnacak kayna÷Õn demirbaú numarasÕ istenir.
ølgili üye tarafÕndan emanet alÕnan kaynaklara ait bilgiler, ayni ekran
üzerindeki bir panelde görüntülendi÷inden, buraya bakarak üye tarafÕndan
iade edilecek kayna÷Õn demirbaú numarasÕ ve iade tarihi girilir. Ayni ekran
formu üzerinde görüntülenen, kayna÷Õn asÕl iade edilmesi gereken tarih
geciktirilmiú ise ceza tahakkuk paneli görünür. Bu panelde kayna÷Õn iade
iúleminin kaç gün geciktirildi÷i belirtilir ve ödemenin hemen yapÕlÕp
yapÕlmayaca÷Õ sorulur. EVET seçilirse ne kadar para cezasÕ tahakkuk etti÷i
görüntülenir. Bundan sonra gelen panelde TAMAM denirse, ceza miktarÕ
üyenin dosyasÕna kaydedilmez. HAYIR seçilirse tahakkuk eden ceza miktarÕ
görüntülenir ve ceza üyenin dosyasÕna iúlenir. Üyelerin dosyasÕna iúlenen
cezalarÕn takibi Ceza Takibi kÕsmÕnda yapÕlÕr.
4.3.3.3. Emanet / Ceza Takibi
Kütüphane üyelerinden, emanet aldÕklarÕ kaynaklarÕ zamanÕnda iade
etmeyip cezalÕ duruma düúen ve bu cezayÕ emanet aldÕklarÕ kayna÷Õ geri
iade ederken ödemeyenlerin dosyasÕna iúlenen cezalarÕn takip edildi÷i
kÕsÕmdÕr. Ceza takibinde esas olan yine üye numarasÕdÕr ve hem seçimlik
olarak, hem de elle girilebilir. Üye numarasÕ girildikten sonra üye adÕ ve
üzerine tahakkuk eden para cezasÕ miktarÕnÕn her bir kayna÷a göre da÷ÕlÕmÕ
ve toplamÕ úeklinde görüntülenir. Bu alanda aúa÷Õdaki görev tuúlarÕ
kullanÕlarak karúÕlarÕndaki iúlemler yapÕlabilir.
F3 : Günlük ceza miktarÕ de÷iútirilir.
F4 : Ceza ödemeleri yapÕlÕr.
F5 : CezalÕ üyelerin listesi alÕnÕr.
F6 : Baúka bir üye için ceza takibi yapÕlÕr.
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4.3.4. Sipariú
Kütüphanenin bilgi kayna÷Õ ve süreli yayÕn ihtiyacÕnÕ karúÕlamak üzere
sipariúlerin hazÕrlandÕ÷Õ bölümdür. Sipariúler hazÕrlanÕrken ihtiyaç duyulan
kayna÷Õn tüm sicil bilgilerinin önceden girilebilece÷i ekran formlarÕ dizayn
edilmiútir. Buradan istenen tüm sicil bilgileri girilebilir. Burada bilgi
kayna÷ÕnÕn emanet verilip verilmeyece÷i ve sipariú tarihi belirtilmek
zorundadÕr.
SatÕn alma iúlemi gerçekleúip ihtiyaç temin edildikten sonra, ilgili
kayna÷Õn yeniden kayÕt bölümünde kayÕt iúlemine gerek kalmaz. Sadece,
sipariú bölümünden Aktarma fonksiyonu kullanÕlarak, bilgi kayna÷Õ otomatik
olarak sicil bilgileri veri tabanlarÕna gönderilmektedir.
Aktarma fonksiyonu kullanÕlÕrken, bilgi kayna÷Õna bir demirbaú
numarasÕ, sipariú edilen kayna÷Õn geliú tarihi ve fatura numarasÕ girilmek
zorundadÕr. Aksi taktirde aktarma iúlemi gerçekleúmez. Burada daha önce
baúka bir kayna÷a verilen demirbaú numarasÕ kullanÕlamaz. Ancak o
demirbaú numarasÕ, ait oldu÷u kayna÷ÕnÕn, sicil kaydÕ KayÕt bölümünden
silindikten sonra kullanÕlabilir.
Sipariúle sa÷lanÕp, aktarma fonksiyonuyla kayÕt bölümüne otomatik
olarak gönderilen bilgi kaynaklarÕ ile süreli yayÕnlarÕn sicil kayÕtlarÕ üzerinde,
KayÕt bölümünde mevcut tüm bilgi iúlem fonksiyonlarÕ uygulanabilir olarak
tasarlanmÕútÕr.øhtiyaçlarÕn tanÕmlandÕ÷Õ sipariú bölümünü;
1.Kaynak,
2.Süreli yayÕn, olmak üzere iki kÕsÕmdan oluúmuútur. Aktarma
fonksiyonuna iúlerlik kazandÕrmak ve zamandan tasarrufu sa÷lamak için, her
iki kÕsma ait ekran formlarÕ, veri giriú ve bilgi çÕkÕú panelleri, veritabanÕ
yapÕlarÕ, de÷iúkenlere atanacak otomatik, seçimlik ve serbest veriler; kayÕt
bölümünde olanlar ile hemen hemen aynÕ olarak tasarlanmÕútÕr.
Sonuç ve TartÕúma
Ülkemizde, kütüphanelerin otomasyona geçirilmesi konusunda, gerek
ticari gerekse akademik boyutta yapÕlmÕú çalÕúmalar vardÕr. Ancak
kütüphane iúlemlerinin tamamÕnÕ oluúturan; KayÕt ve Takip (üye, süreli yayÕn
ve di÷er bilgi kaynaklarÕ için), Tarama (üye, süreli yayÕn ve di÷er bilgi
kaynaklarÕ için), DolaúÕm, Sipariú iúlemlerini bir otomasyon sistemi içinde
birleútirip hizmete sunmak oldukça zor ve uzman bir ekip çalÕúmasÕ
gerektirdi÷inden, bu çalÕúmalarÕn bazÕlarÕ tüm kütüphane iúlemlerini içeren
tam bir kütüphane otomasyonu de÷ildir. Genel anlamda bir kütüphaneye
otomasyon sistemi kazandÕrmak amacÕ ile hazÕrlanan bu çalÕúmaya ait
özellikler úunlardÕr:
1.Bu çalÕúma teorik bilgi ve uygulama yazÕlÕmÕ olmak üzere iki
kÕsÕmdan oluúur.
2.Teorik kÕsÕmda úu bilgilere yer verilmiútir.
-Bilgi otomasyonu tanÕmlanmÕútÕr.
-Kütüphane iúlemleri hiyerarúik sÕra içinde belirlenmiútir.
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-Gerekli sistem analizi ve sistem tasarÕmÕ yapÕlarak kütüphane
iúlemlerini bilgisayara dayalÕ bilgi otomasyonuna geçiren, KOS adlÕ ve kayÕt,
tarama, emanet, sipariú modüllerinden oluúan uygulama yazÕlÕmÕ
geliútirilmiútir.
-Geliútirilen KOS’ni oluúturan modüller ve ile ilgili teknik özellikler
özetlenmiútir.
3.Uygulama yazÕlÕmÕ veritabanÕ yönetim sistemi ve programlama dili
kullanÕlarak geliútirilmiútir.
4.YazÕlÕm kiúisel bilgisayarlar için, tek kullanÕcÕ için hazÕrlanmÕútÕr.
5.Geliútirilen yazÕlÕm, aúa÷Õdaki kütüphane iúlemlerinin tamamÕnÕ
içeren bir otomasyon sistemidir.
6.KOS kütüphaneler için bir Bilgi Sisteminin ana modül prototipini
oluúturmaktadÕr. Bir Bilgi Sisteminin ana modülden baúka en önemli kÕsmÕ
olan a÷ veya internet üzerinden eriúim, kullanÕm ve bilgi paylaúÕmÕnÕ
sa÷layan kÕsmÕ geliútirilmemiútir.
• KAYIT
• Kaynak
• Süreli YayÕn
• Üye
• TARAMA
• KONU’dan Eriúim
• ISBN’den Eriúim
• ESER’den Eriúim
• DøZø’den Eriúim
• YAZAR’dan Eriúim
• DEWEY’den Eriúim
• EMANET
• VERME
• GERø ALMA
• CEZA TAKøBø
• SøPARøù
• KAYNAK
• SÜRELø YAYIN
• ÇIKIù
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Tablo 2. KOS YazÕlÕmÕ Program DosyalarÕ Referans NumaralarÕ
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Tablo 3. KOS YazÕlÕmÕ Ekran FormlarÕ Referans NumaralarÕ
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Tablo 4. KOS Sistem TasarÕmÕ (Ana Menü EsasÕna Göre)

50

Mustafa Keskinkılıç

Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ana
Modülü Üzerine Prototip Uygulaması

51

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

Tablo 5. KOS Sistem TasarÕmÕ (Uygulama Modülü EsasÕna Göre)
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ùekil 1. YazÕlÕm sistemi geliútirme süreci
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