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ÖZET: 
 

Üniversitelerin en yoğun olarak işleyen birimlerinden biri olan Kütüphane biriminin 
yükünü hafifletmek ve kullanıcıların Kütüphane birimini daha iyi ve daha faydalı 
kullanılabilmesi amacıyla geliştirilip, kullanıcıların hizmetine açılmış olan bir otomasyondur. 
Bu yazılım tamamıyla Web Tabanlı programlama teknikleri kullanılarak yapılmıştır.  
 
1.GİRİŞ: 
 

Yapılan otomasyon ile Kütüphanemizde bulunan bütün kitaplar, tezler ve yayınların 
bilgileri veritabanında bulunmaktadır. Kullanıcılar Web ortamından istedikleri yayın, kitap ya 
da tezi aratıp bilgi alabilmekte ve bunların durumları hakkında bilgi alabilmektedir. 
Durumdan kasıt bu yayın, kitap ya da tezin herhangi bir kütüphane üyesinde bulunup 
bulunmadığıdır. Bu bilgi üzerine kitap kütüphaneden gidip alınabilmektedir. Üyelik sistemi 
mevcuttur. Üyelik sistemi ile kütüphaneden kitap almış üyelerimiz almış oldukları kitapların 
ne kadar süresi kaldığını ve bir kereye mahsus olarak kitabı ne kadar süreliğine almışsa o süre 
kadar uzatabilmektedir. Kütüphaneye üye kişiler istedikleri bir kitabı web ortamından bir 
günlüğüne rezerve edebilmektedirler.  
 

Site yönetim kısmından duyuru işlemleri, veritabanı işlemleri, kullanıcı işlemleri, 
öneri işlemleri, sipariş edilen kitap işlemleri gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir.  
 

Otomasyon Windows 2003 işletim sistemi üzerinde kurulu olup, programlama dili 
olarak ASP (Active Server Pages), HTML, veritabanı dili olarak SQL, veritabanı programı 
olarak MS SQL, görsel kısımlar için Photoshop programı kullanılmıştır.  
 
2.KATALOG TARAMA İŞLEMİ 
 

Bu modül ile kütüphanemizin veritabanında mevcut olan tüm veriler üzerinde tarama 
yapabilmekteyiz. Bunlar da kendi içerisinde 3 kısım’a ayrılmıştır. Kitap Arama, Süreli Yayın 
Arama ve Tez Arama işlemleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu üç kısımdan da isteğe bağlı 
olarak tarama yapılabilmektedir. Kullanıcı istediği bilgileri girebildiği ve bunun sonucunda 
sonuçları gelişmiş bir şekilde gösterebilen bir arama modülüdür. Menüdeki Katalog Tarama 
linkine basıldığı zaman aşağıdaki şekilde bir görüntü çıkar. 
 
 



 
Şekil 1: Katalog Tarama 

 
2.1 Kitap Arama İşlemi 
 

Kitap arama işleminde kütüphanemizde bulunan ve veritabanına kaydetmiş 
olduğumuz yüz binin üzerindeki kitaptan istenilen bilgilere göre arama işlemi 
gerçekleştirilebilir.  
 

 
Şekil 2: Kitap Arama 

Şekilden de görüldüğü gibi verilmiş olan alanlara istenilen kriterler girilerek Arama 
Yap butonuna basılarak işlem gerçekleştirilebilir. Arama Yap butonuna basıldıktan sonra 
oluşan görüntü aşağıdaki gibidir.  
 



 
 

Şekil 3: Kitap Arama İşlemi Sonucu 
 
Şekilden de görüldüğü gibi aranan kritere göre bulunan sonuçlar listelenmiştir. Bu 

sonuçların kaç adet olduğu, ve kaç tane sonucun şu anda görüntülendiği gibi bilgiler 
mevcuttur. Ayrıca En sağ kısımdaki kolon ayrıntı kolonudur. Kullanıcı ayrıntı butonuna 
bastığı takdirde kitap ile ilgili geniş bilgileri öğrenebilir. Bu kısımda kitabın durumu hakkında 
ve özellikleri hakkında bilgi alabilir. Bunun görünümü aşağıdaki gibidir.  
 

 
Şekil 4: Kitap Ayrıntıları 

 
Ayrıca şekilde de görüldüğü gibi eğer kullanıcı sisteme şifresi ile giriş yapmış ise bu 

kitabı rezerve edebilmektedir. Görüldüğü gibi kitabın durumu şu anda serbesttir. Eğer kitap 
bir üyede olsaydı aşağıdaki şekildeki gibi görüntülenecektir. 
 



 
Şekil 5: Kitabın Üyede olduğu Durum 

 
2.2 Süreli Yayın Arama İşlemi 
 

Bu menü aracılığıyla Kullanıcı kütüphane veritabanında mevcut olan süreli yayınlar 
üzerinde arama işlemi gerçekleştirebilmektedir. 
  

 
Şekil 6: Süreli Yayın Arama 

 
Şekilden de görüldüğü gibi süreli yayının türü, adı, yayınlayan, anahtar kelime, dili, 

yayın yeri gibi kriterler girilerek arama işlemi yapılabilir. Arama sonucunda aşağıdaki gibi bir 
görüntü oluşur.  
 



 
Şekil 7: Süreli Yayın Arama sonuçları 

 
Görüldüğü gibi aranan kritere uyan yayınlar listelenmiştir. Burada da ayrıntılardan 

daha geniş bilgiler alınabilir. Ayrıca sayılar butonu ilede yayının hangi sayılarının 
kütüphanede mevcut olduğunu görebiliriz.  
 
2.3 Tez Arama İşlemi 
 

Bu link aracılığıyla sistemde kayıtlı olan ve üniversitedeki yüksek lisans ve doktora 
yapan öğrencilerin tezleri üzerinde tarama işlemi yapılabilir. Görünümü aşağıdaki şekildeki 
gibidir.  
 

 
Şekil 8: Tez Arama İşlemi 

 
Şekilden de görüldüğü gibi verilen kriterlere göre arama işlemi yapılabilir. Kriterler 

girildikten sonra arama yap butonu yardımı ile arama işlemi gerçekleştirilir. Arama işlemi 
sonucu aşağıdaki gibidir.  



 
 

Şekil 9: Tez Arama İşlemi Sonucu 
 

Girilen bir kritere karşılık çıkan sonuçlar yukarıdaki şekildeki gibidir. Burada da 
ayrıntı linkine basarak daha geniş bilgi alınabilir. 
 
3. VERİTABANLARI 
 

Burada kütüphanemizin kayıtlı olduğu veritabanlarının listesi bulunmaktadır. Bunlarda 
kendi arasında 3 ‘e ayrılır. Abone olunan veritabanları, deneme amaçlı veritabanları ve serbest 
veritabanlarıdır. Bunların bilgileri veritabanında bulunmaktadır ve kod aracılığıyla 
listelenmektedir. Yönetici arayüzünden bunlar istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. 
 
4. YENİ KİTAPLAR VE DERGİLER 
 

Burada kütüphanemize alınan dergi ve kitapların listesi mevcuttur ve kullanıcı 
tarafından değişebilmektedir. 
 
5. ABONE OLUNAN ONLİNE DERGİLER 
 

Bu menüde kütüphanemizin abone olduğu online dergiler mevcuttur ve 
kullanıcılarımız buradan istediklere yerlere ulaşabilmektedir.  
 
6. YAYINEVLERİ  
 

Burada Türkiye de ve yabancı ülkelerde bulunan yayınevlerinin listesi mevcuttur. 
Bunlar da veritabanından çekilmektedir. 
 
7. KULLANICI GİRİŞİ  
 

Buradan kütüphanemize bizzat gidip belirli belgeleri doldurup kütüphaneye üye olan 
kişiler faydalanabilmektedir. Kütüphaneye üye olduktan sonra web ortamından girip 



kendisine bir şifre belirleyip otomasyondan faydalanabilir. Bu üyelerin kontrolleri 
üniversitemizde bulunan personel veritabanı ve öğrenci veritabanlarından faydalanmaktadır. 
Bu şekilde üyelik işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kullanıcı girişi yapmaktaki amaç, 
kütüphanedeki kitapları rezerve edebilme imkanı, kütüphaneden alınmış olan kitapların 
süresini uzatma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektir. Kullanıcı girişi yapılma işlemi aşağıdaki 
gibidir. 
 

 
Şekil 10: Kullanıcı Girişi 

 
Görüldüğü gibi burada kullanıcı adı olarak sicil numarası personel için, numarada 

öğrenciler için kullanılan bir seçenektir ve bunlar kullanılmaktadır. Ayrıca alt kısımda yeni 
üyelik başlatma işlemi ve şifre hatırlatma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı adı ve 
şifre girildikten sonra giriş butonuna basıldığında oluşan görüntü aşağıdaki şekildeki gibidir.  
 

 
 

Şekil 11: Kullanıcı Girişinden sonraki görüntü 
 

Görüldüğü gibi gelen ekranda kişinin ismi, rezerve ettiği kitapları ve ödünç aldığı 
kitaplar ile ilgili bilgileri görebileceği linkler mevcuttur. Ayrıca soldaki menüde bu işlemleri 
yapabilmek için değişmiştir.  
 Ödünç aldığınız kitaplar linkine basıldığı zaman görünen görüntü aşağıdaki gibidir.  



 

 
Şekil 12: Ödünç alınan Kitaplar Görünümü 

 
Şekilden de görüleceği gibi üyenin aldığı kitapların listesi görülmektedir. Alış Tarihi, 

Teslim etmesi gereken tarih, kalan süre miktarı ve süre uzatma işlemlerinin bulunduğu 
kolonlar mevcuttur. Burada süre uzat linkine basıldığı taktirde kitabı aldığı süre kadar bir 
kereye mahsus olmak üzere uzatabilir.  

 
 Rezerve edilen kitaplar da aynı şekilde görüntülenebilmektedir. Rezerve işlemi için 
otomasyona kullanıcı girişi yapıldıktan sonra katalog tarama kısmından arama yapılır ve 
rezerve işlemi gerçekleştirilir.  
 

 
Şekil 13: Rezerve İşlemi 

Görüldüğü gibi kitabın durumu serbest olduğundan ve kullanıcı girişi yapıldığından 
rezerve et linki aktiftir. Link tıklandığında aşağıdaki şekil görünür ve kitap rezerve edilmiş 
olur. 

. 
Şekil 14: Rezerve Etme Bilgisi 



Daha sonra Rezerve edilen kitaplar linkinden rezerve edilen kitaplar görülebilir veya 
rezerve den vazgeçilip silme işlemi gerçekleştirilebilir. 
 

 
Şekil 15: Rezerve Edilen Kitapların görünümü 

 
Ayrıca Kullanıcı girişi yapan kişiler kütüphaneye kitap siparişinde bulunabilir. Bu 

siparişler kütüphanenin kitap alımlarında isteğe göre alınmaktadır.  
 
8. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

Buradan kullanıcılar görüş ve önerilerini iletebilmektedir.  
 
9. YÖNETİCİ GİRİŞİ 
 

Bu kısımdan kütüphanedeki sorumlu kişiler girerek gerekli olan değişiklikleri 
yapabilmektedir. Yapılabilecek işlemler şöyle sıralanabilir. Veritabanı İşlemleri (Ekleme, 
Silme, Güncelleme), Sipariş edilen kitaplar, duyuru işlemleri (Ekleme, Silme, Güncelleme), 
Anket işlemleri, Yönetici İşlemleri (Ekleme, Silme, Güncelleme), Görüş ve Öneri 
İşlemleridir. Bu işlemleri yönetici girişi yaptıktan sonra sol taraftaki menü aracılığıyla 
yapılabilir.  

 
 

Şekil 16: Yönetici Girişinden Sonraki Görünüm 
 
 
 



 
10. SÖZLÜK 
 

Burada online kullanıcıların kullanabileceği İngilizce- Türkçe, Türkçe-İngilizce bir 
sözlük mevcuttur. Buradan kullanıcılar istedikleri kelimeleri web üzerinden aratabilmektedir. 
İster birebir bir kelimenin karşılığı istenirse benzer kelimeler aratılabilir. 

 

 
Şekil 17: Sözlük 


