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Neden Toplu Katalog? 

Toplu katalogların ortaya çıkışındaki önemli etmenlerden biride, kütüphaneler 
arası işbirliği çalışmalarıdır. Kütüphaneler her türlü bilgi kaynağını alabilir mi? Bu 
sorunun yanıtı elbetteki hayır olacaktır. Bu nedenle kütüphanelerin, kullanıcılarına 
mümkün olan en fazla kaynağa erişim imkanı sağlamaları için diğer kütüphaneler ile 
işbirliğine ve kaynak paylaşımına ihtiyaçları vardır. Bu işbirliği ile kütüphanaler arası 
ödünç verme ve belge sağlama hizmetleri gelişecek, dolayısı ile etkin bir koleksiyon 
geliştirme politikası oluşturulacaktır. Böylece gereksiz kaynak tekrarları önlenerek, 
kütüphane bütçeleri dolayısıyla ülke kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması 
mümkün olabilecektir. 

 
Kütüphane materyallerinin her türlü paylaşımı 

Bir kütüphanenin sahip olduğu kaynakların ve bu kaynaklara ait çeşitli bilgilerin 
paylaşımının sağlıklı olması sağlanabilir. 

 
Ortak tarama 
Kullanıcılar açısından bakıldığında, aradığı bir konudaki kaynakların birden fazla 

veri tabanından araştırmak oldukça zahmetli bir işdir. Tüm veri tabanlarına veya 
kütüphane kataloglarına girmek ve araştırma yapmak zaman kaybına neden 
olmaktadır. Bu nedenle kütüphane katalogların tek bir arayüz ile taranabilmesi imkanı 
kullanıcıların araştırmaları açısından oldukça önemlidir.  
 

Kütüphaneler arası belge sağlama ve ödünç verme 
Kütüphane kataloglarının tek bir arayüz ile taranmasının ardından önemli bir 

noktada, istenilen kaynağa ulaşmaktır. Tarama sonucunda istenilen kaynağa erişim 
sağlanamıyorsa, bu durum araştırma açısından kaybedilmiş bir zaman ve emek 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle toplu katalog aynı zamanda etkin bir ödünç verme 
ve belge sağlama sistemi ile tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumda elinizde 
yalnızca toplu bir listeden başka birşey olmaz. 

 



Kayıt paylaşımı (zaman ve emek tasarrufu) 
Bir kütüphane tarafından satın alınan bir materyal, kullanıcının hizmetine 

sunulmadan önce çeşitli işlemlerden geçer. Bu işlemlerden en önemliside materyale 
erişim imkanı sunan kataloglama işlemidir. Bu işlem ise her kütüphanede yaklaşık 
aynı oranda zaman ve emek ister. Aynı kitabın, farklı kütüphanelerde aynı işlemden 
geçmesi, biranlamda bu zaman ve emeğin boşa gitmesi anlamına gelmektedir. Toplu 
katalog oluşturulmasındaki nedenlerden biri de bu zaman ve emekten tasarruf 
sağlanmasıdır.   
 
Standartlaşma 

Kütüphanelerin satın aldıkları kaynakların kütüphane otomasyon sistemine 
girilmesi ve kullanıcıların erişimine açılmasında ihtiyaç duyulan kataloglama 
işlemlerinde standartlaşma sağlanarak, erişim anında ortaya çıkabilecek sorunların en 
aza indirilmesi sağlanacaktır. 
 
Dünyaya açılım 

Yurt dışında yayınlanmış olan eserlere erişim imkanı oldukça geniştir. Ancak ülke 
içinde üretilen eserlere erişim gerek bizim için gerekse yabancılar için oldukça zordur. 
Türkiye’de yayınlanmış yayınların, kütüphanler ve oluşturulacak toplu katalog ile 
dünyaca taranabilir ve hatta erişilebilir olması, Türkiye’nin tanıtılması, doğru bilgi ve 
belgelere erişim gibi açılardan olumlu bir gelişme ve prestijdir.  
 
Nasıl bir Sistem? 

Toplu katalog sistemleri genel olarak iki başlıkta incelenebilir.  
 
Merkezi 

Dünya

Kütüphane 1

Kütüphane 2

Kütüphane N

Tarama
Arayüzü

ILL

Diğer 
Modüller

Kataloglama

Katalog Kayıtları

 
 



Bu model ülkemizde geliştirilecek veya hazır bir sistem kullanılarak oluşturulabilir. 
Kütüphane kayıtlarının belli standartlarda tutulacağı bir yazılım ile bu verilerle işlem 
yapılmasını sağlayan (Kataloglama, Tarama ve Dizin, ILL, Veri aktarımı gibi) 
modüllerden oluşan merkezi bir toplu katalog yapısındadır. 

Hazır sistem kullanılan model, kendi içinde de iki biçimli düşünülebilir.  
1. Tek başına ulusal niteliğe sahip bağımsız bir toplu katalog. 
2. Dünyadaki mevcut bir toplu katalogun içine entegre olmak.  
 
İkinci model ulusal olmaktan çok kütüphane kaynaklarının taranması ve mevcut 

sistem üzerinden her türlü kaynak paylaşımına imkan vermektedir. Ancak bu sisteme 
entegrasyon, tamamen mevcut toplu katalog kurallarına uymak ve kendi 
kaynaklarımıza erişmek için o sisteme mahkum olmak anlamına gelmektedir.  Ancak 
yinede üzerinde tartışılması gereken bir sistemdir. 
 

Merkezi toplu katalog için düşünülebilecek ulusal nitelikteki model ile; 
Bağımsız yeni bir sistem oluşturulabilir. Kütüphane kayıtları toplu olarak bu 

sisteme aktarılır ve yeni gelen materyaller ise sisteme girilir veya belli zaman 
dilimlerinde toplu aktarım yapılabilir. Kütüphanelerin farklı otomasyon sistemleri 
oluşturulacak model için bir dezavantaj değildir. Bu sayede tüm ülkeyi kapsayacak bir 
toplu katalog oluşturulabilir. Sisteme giriş için kayıtların standart olması yeterlidir. 
Sisteme girilecek dublike kayıt kontrolü çok daha kolay sağlanabimektedir. 
   

Ancak merkezi bir toplu katalog için kurulacak sisteme evsahipliği (hosting) 
yapılması ve ayakta tutulması gerekmektedir. Bunun içinde başta satın alma olmak 
üzere, bakım, donanım ve personel ihtiyacının veya bu maliyetlerin karşılanması 
gerekmektedir. Merkezi sistemdeki bir diğer nokta, kayıt girişi veya güncelleme 
sıklığıdır. Eğer kayıtlar belirli dönemlerde toplu kataloga aktarılacaksa bu durum 
sistemin güncelliğini etkileyebilir. 

 
Sistemin ülkemizde oluşturulması durumunda ise yukarıdaki avantaj ve 

dezavantajlara ek olarak, geçecek zaman, toplu katalog oluşturma süresini oldukça 
uzatacağı da gözönüne alınmalıdır. 
 
Dağıtık  

Dağıtık toplu katalog modeli (Sanal Toplu Katalog- Virtual Union Catalog) iki ayrı 
sistem olarak incelenebilir. 
 



Dağıtık 1 

Kütüphane Otomasyon
Sistemi 1 (X)

Kütüphane Otomasyon
Sistemi 2 (X)

Kütüphane Otomasyon
Sistemi N (X)

Tarama
ArayüzüILL Paylaşım

 
 

Bu toplu katalog modeli, temelde kütüphanelerin sahip oldukları kütüphane 
otomasyon sistemlerinin üzerine kurulmuştur. Bu modelde aynı otomasyon sistemi 
kullanılmakta ve kütüphane kayıtları zaten sistemde olduğu için herhangi bir yazılıma 
aktarılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu da başta güncelleme olmak üzere, 
sisteme evsahipliği ve bununla ilgili maliyetlere gereksinimi ortadan kaldırmaktadır.  
Bu model, temelde hangi kütüphane hangi kaynağın olduğunu dağıtık tarama 
yaparak vermekte. Tarama arayüzü ile sorgu belirli düzende bağlantıdaki kütüphane 
sistemlerine gönderilmekte ve sonuçlar ekrana getirilmektedir. Tarama imkanı veren 
bu sistemin, kullanılan otomasyon sistemine bağlı olarak ILL ve kayıt paylaşımına 
imkan sağlayan modüllerine ihtiyaç vardır.  
 

Bu sistemde öncelikli olarak kütüphane otomasyon sistemi için gereken maliyet ile  
sanal toplu katalog modeli oluşturulabilmesi için gereken dağıtık arama modülü, ILL 
ve diğer modüller için gereken maliyet oldukça önemli bir unsurdur. Ayrıca aynı 
otomasyon sistemleri için ortak tarama yapabilmek mümkün olsa da, tarama 
sonuçlarının, tarama için oluşturulacak dizinin, dublike kayıt kontrolünün 
sağlanabilmesi gibi son kullanıcı için önemli noktaların çözümünde Z39.50 iletişim 
standartının desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemler aynı olmasına rağmen 
aynı kaynak için kütüphanelerde farklı alanların girilmesi, yani bir bakıma veri 
girişinde standartın oluşturulmaması tarama sonuçlarında faklılıklar yaratabilir. Bunun 
yanında bir tarama esnasında, işlem belirli algoritmalara bağlı olarak 
oluşturulmaktadır. Aynı anda yüzlerce kullanıcının işlem yapabilmesi güçlü sistemler 
ve güçlü altyapı ile sağlıklı olabilir. Özellikle dağıtık taramalarda önemli bir nokta olan 
zaman, kullanıcıların doğru tarama sonuçlarına ulaşmasında etkindir (time out). 



Ayrıca bu tür dağıtık sistemlerin belli bir yazılıma bağlı olması, sahip olan 
kütüphaneler ile sınırlı bir toplu katalog oluşturulması nedeniyle tüm ülkeyi 
kapsamayacaktır. çerçevesi bakımından  
 
 
Dağıtık 2 

Kütüphane Otomasyon
Sistemi 1 (X)

Kütüphane Otomasyon
Sistemi 2 (Y)

Kütüphane Otomasyon
Sistemi N (Z)

Tarama
ArayüzüILL Paylaşım

 
Bu toplu katalog modeli, yukarıda verilen modelle temelde aynıdır. Bu model, 

farklı otomasyon sistemlerinin birbirleri ile iletişim kurabilen ve farklı sistemler 
nedeniyle sıfırdan yazılması gereken bir sistem ile mümkündür.  
Yukarıda belirtilen, kayıtlar kütüphane sistemlerinde tutulması, güncelleme, maliyet 
gibi olumlu yanlarının yanında en önemli dezavantajı, farklı otomasyon sistemlerinin 
iletişimi için oldukça yoğun bir zaman ve emek isteyen yazılıma gereksinim 
duymasıdır. Dağıtık arama yapabilen tarama arayüzü, ILL ve kayıt paylaşımı gibi 
işlemler için tüm otomasyon sistemlerini kapsayan yeni bir yazılım. Bu model için de 
günde yüzlerce hit ile sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için kütüphane altyapılarının 
sağlam olması gerekmektedir. Ayrıca önemli noktalardan ikiside zaman ve maliyettir. 
 
Toplu Katalog Çalışmaları Örnekleri 

• WorldCat (Dünya) 
• SUDOC (Fr) 
• COPAC (EN) 
• OhioLink (USA) 
• VCUC (CA)  

 
 
 



Türkiye’de Durum 
Dağıtık modeller 

• BLISS 
• YORDAM 
 

Merkezi 
• ULAKBİM SYTK 
• Yeni bir proje 

ÜNAK/OCLC TÜTOK 
 
Sonuç ve Tartışma  
 
Hangi model tercih edilebilir? 

Dünyadaki ve Türkiyedeki örneklere baktığımızda merkezi ve dağıtık olarak ifade 
edilen çeşitli toplu katalog modelleri üzerinde çalışıldığı görülmekte. Türkiye açısından 
konuyu tartıştığımızda ise her iki model içinde avantaj ve dezavantajlar sözkonusudur. 
Tek bir otomasyon sistemine dayalı dağıtık modellere açısından incelendiğinde, tüm 
ülkeyi kapsamadığı, dağıtık modellere bağlı olarak, tarama arayüzlerinin merkezi bir 
modele göre daha kısıtlı kalması dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında 
tarama esnasında teknik nedenlerle yaşanabilecek sorunlarda araştırmacılar için olumsuz 
noktalardır. 

Ancak aynı sistemi kullanan kütüphanelerin, sanal toplu katalog yaratmalarıda 
ekonomik ve kolaylık açısından değerlendirilebilir.  

Bunun yanında sanal ve ulusal bir toplu katalog için tüm kütüphane sistemlerini 
kapsayan yeni bir yazılımın oluşturulması, kapsam olarak daha anlamlı olabilir. Fakat bu 
işlemde oldukça zaman alıcı ve emek isteyen bir çalışma ile mümkün olabilir. 
Merkezi sistemler içinde oldukça başarılı kabul edilen ULAKBİM SYTK, yeni ve tüm 
kütüphaneleri kapsayan ulusal toplu katalogun çok kaba bir hali olarak düşünülebilir. 
Burdan hareketle denilebilirki, bir toplu katalogun ulusal boyutta kapsamının olması, 
Türkiye şartlarını da dikkate aldığımızda merkezi modelle daha başarılı olabilir. Ancak 
burda karşımıza çıkan güncelleme zamanları, satın alma veya yıllara bağlı abonelik 
maliyetleri gibi unsurlarda bu sistem için olumsuz yönler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
    


