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Özetçe 
 

Bu makale Library ON-LINE isimli web tabanlı bir kütüphane yönetim yazılımını 
tanıtmaktadır. Yazılımda, ödünç verme, kataloglama, web tabanlı OPAC, yönetim ve 
satın alma modülleri bulunmaktadır. MARC-XML ve ZING gibi en son 
kütüphanecilik teknolojileri desteklenmektedir. Library ON-LINE, yine aynı ekip 
tarafından geliştirilen ve Işık Üniversitesi’nde kullanılan web tabanlı öğrenci kayıt 
sistemi ile tümleşik olarak çalışmaktadır. 

 
 
1. Giriş 
 
Library ON-LINE Işık Üniversitesi Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce 
geliştirilen web tabanlı bir kütüphane yönetim yazılımıdır. Yazılımın en güncel 
versiyonunda ödünç verme, kataloglama, web tabanlı OPAC (On-line Public Access 
Catalog – Çevirimiçi Kamusal Erişimli Katalog), yönetim ve satın alma modülleri 
bulunmaktadır. Tamamen grafiksel olan yazılımın, kataloglama modülünün bir kısmı 
hariç tümü web tabanlıdır. 
 
Kütüphane verileri ilişkisel bir veritabanında tutulmaktadır. Kütüphanecilikte 
materyallerin kataloglanması için kullanılan MARC21[1] standartının ilişkisel gösterimi 
tasarlanarak, esası tüz metin olan bu standartın veritabanında saklanması sağlanmıştır. Bu 
sayede büyük verilere ulaşımda etkin ve başarım oranı yüksek bir erişim sağlanmıştır. Bu 
teknik sayesinde MARC21 biçiminde girilen katalog bilgisinin, MARC-XML[2] 
biçiminde veya kütüphane kullanıcılarına yönelik kolay okunabilir biçimlerde gösterimi 
sağlanmıştır. Sistem yüzde yüz Türkçe karakter desteği içermektedir. 
 
Yazılım dahilindeki tüm modüller veritabanında saklanan paramterelere dayanarak 
çalışmaktadır. Bu parametrik düzen geliştiricilerin müdahelesine gerek kalmadan 
sistemin pek çok davranışının değiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
Library ON-LINE yine aynı ekip tarafından geliştirilen diğer üniversite bilişim sistemleri 
Campus ON-LINE (öğrenci kayıt sistemi), Course ON-LINE (ders web sayfaları yönetim 
sistemi), Campus ON-SMS (SMS yoluyla öğrenci bilgilendirme sistemi) ve Pay ON-
LINE (elektronik ödeme sistemi) tümleşik olarak çalışmaktadır ve Işık Üniversitesi’nde 
kullanılmaktadır. 
 
Library ON-LINE üç katmanlı, platform-bağımsız saf bir Java uygulamasıdır. Yazılım 
JDBC varitabanı sürücüleri hariç hiçbir üçüncü parti bileşen kullanmamaktadır. Her türlü 



ilişkisel veritabanı yönetim sistemi ile çalışabilecek şekilde tasaralanan yazılım, Işık 
Üniversitesi’ndeki uygulamada Microsoft SQL Server’ı kullanmaktadır. Aynı şekilde, 
tüm uygulama sunucuları ile de çalışabilir. Işık Üniversitesi’nde Sun Java System 
Application Server tercih edilmiştir. 
 
Bu makale yazılımım teknik özellikler ve yetenekleriyle beraber, geliştirme ve çalıştırma 
safhalarında yaşanan tecrübeleri de aktarmaktadır. 
 
2. Sistem Modülleri 
 

Ödünç Verme Web OPAC

Kataloglama
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Şekil 1. Sistem modüllerine genel bakış. 
 

Katologlama Modülü 
 
Kataloglama modülü, kütüphane materyallerinin sisteme kaydının yapıldığı yerdir. 
Kayıtlar, kataloglama masaüstü uygulaması kullanılarak yapılır. Kataloglama memuru 
materyalin katalog bilgilerini MARC21 standartına uygun olarak programa girer veya 
yazılımın başka sistemden getirme (import) özelliğini kullanarak ABD Kongre 
Kütüphanesi veya OCLC gibi merkezlerden sisteme aktarır. Yazılım MARC21 sözdizimi 
kontrol yeteneği sayesinde metindeki hataları kataloglama memuruna bildirir (Şekil 2). 
Girilen metin ilişkisel olarak veritabanında saklanır ve istendiğinde tekrar MARC21’e, 
MARC-XML’e veya son kullanıcılar için özet ya da ayrıntılı materyal bilgi formatlarına 
çevrilebilir. 
 
Kataloglama modülünün diğer sorumluluğu kataloglama modülünün envanter verilerini 
tutmaktır. Materyalin kopya sayıları, cilt ve kütüphaneye giriş tarihleri gibi bilgiler de 
saklanabilir (Şekil 3). 
 
Kataloglama modülü diğer modüllerden veya doğrudan kendi gelen katalog tarama 
isteklerini yerine getirir ve sonuçları geri döndürür. Katalog taramaları z39.50[3] ve 
ZING[4] protokolleri ile de yürütülebilir. 
 



 
 

Şekil 2. Library ON-LINE Masaüstü Kataloglama Uygulaması 
 

 
 

Şekil 3. Kataloglama modülü web arayüzü. 



Ödünç Verme 
 
Bu modül kütüphane materyalleri için ödünç verme, geri döndürme ve uzatma 
işlemlerinden sorunludur. Tüm bu işlemler ödünç verme kurallarına tabidir. Ödünç verme 
kuralları kullanıcı tipi,materyal tipi ve materyal kolleksiyonuna göre değişiklik gösterir. 
Bu kural dizileri, kütüphane yöneticisi tarafından sisteme tanımlanır. 
 

Şekil 4. Ödünç verme arayüzü 
 
Ödünç verme memuru arayüzü (Şekil 4), kullanıcı adı ve materyalin yer numarasını 
alarak, tanımlanan kurallara göre herhangi bir ihlal yoksa dönüş tarihini hesaplayarak 
materyali kullanıcı üstüne kaydeder. Oluşabilecek ihlaler arasında, kullanıcının üstünde 
zamanı geçmiş materyal olması, materyalin üstünde bir rezervasyon veya not olması, vb. 
sayılabilir. Geri dönen kitaplar içinse, materyalin yer numarasını alarak, materyali 
kullanıcının üstünden alır. Eğer geç döndürülmüş bir materyal ise tanımlanan kurallara 
göre cezayı hesaplar ve ödünç verme memuruna bildirir. 
 
Ödünç verme modülü aynı zamanda kullanıcılara ve kütüphane yöneticisine sistem içi 
mesaj ve e-posta halinde uyarılar yollar. Uyarı türleri arasında zamanı geçmiş materyal 
uyarısı, geri döndürme zamanı yaklaşan materyal uyarısı ve rezerve edilmiş materyaller 
için ‘materyali alabilirsiniz’ uyarısı sayılabilir. 
 
Web Tabanlı OPAC Modülü 
 
Web tabanlı OPAC modülü sistemin tüm kullanıcılara açık olan yüzüdür. Bu modül 
kullanıcıların web üzerinden kütüphane katoloğu üzerinde taramalar yapmasını, 
materyaller hakkında ayrıntılı katalog ve envanter bilgilerini görmesi, rezervasyon 
yapmasını, kendileri hakkında ödünç verme bilgi ve uyarılarını görmesini sağlar (Şekil 5). 
 



 
 

Şekil 5. Web tabanlı OPAC arayüzü 
 

Bir diğer önemli işlevi, kütüphane tarafından hizmete sunulan harici elektronik 
kaynaklara ulaşım için bir aracı görevi görmesidir. Bu sayede kullanıcılar bu kaynaklara 
erişim için kütüphaneye gelmeden, web tarayıcıları üstünden bu kaynaklara ulaşabilirler. 
 
Yönetim Modülü 
 
Yönetim modülü kütüphane yöneticisi ve diğer sorumlu memurlar için sistemin genel 
işleyişini ve diğer modüllerin davranışlarını düzenlemeye yarar. Oldukça parametrik olan 
yazılımın davranışı bu modül sayesinde geliştiricilerin müdahalesi olmadan 
değiştirilebilir (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Yönetim arayüzü. 
 



Yönetim modülün diğer sorumluluğu sistemden yapılan hareketler için raporlar 
üretmektir. Modül hazır rapor şablonları sunmakla beraber esnek raporlama aracıyla 
özelleştirilmiş raporlar da hazırlayabilmektedir. 
 
3. Karşılaşılan Sorunlar, Çözümleri ve Tecrübeler 
 
MARC21’in İlişkisel Gösterimi 
 
MARC21 katalog kayıtlar oldukça karmaşık ve uzun olabilmektedir. Bu kayıtlar düz 
metin olarak saklama yolunun seçilmesi başarım ve yüksek karmaşıklık seviyesi gibi 
sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerden dolayı MARC21 katalog verisinin 
ilişkisel olarak saklanması ve istek üzerine gerekli biçimlere çevrilmesi yolu seçilmiştir. 
 
Veriye Erişimde Başarım 
 
MARC21 verisinin ilişkisel olarak saklanması büyük boyutlarda veriler için düşük 
başarım oranlarına sebep vermiştir. Yirmibin adet farklı materyale sahip olan bir 
kütüphanede tablo satır sayısı 800.000’e ulaşabilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki önlemler 
alınmıştır: 
 

- Tablo dizinleri: İyi seçilmiş dizinler başarımda büyük iyileşmelere yol açmaktadır. 
- Tabloları parçalara ayırmak: Diğerlerine göre daha az kullanılan MARC21 

etiketlerine karşılık gelen tablo satırları başka bir tabloya taşınarak sık kullanılan 
etiketlerin bulunduğu tablonun satır sayısı düşürülmüştür. 

- Veritabanına bağlantı havuzları oluşturmak: Yazılımın ilk çalıştırılması 
esnasında, program veritabanına belli miktarda bağlantı açmaktadır. Veritabanına 
erişimi gerektirecek bir işlem olduğunda bu bağlantılar kullanılarak, her işlem 
başına bağlantı açma/kapama yükü kaldırılmıştır. Bağlantı havuzundaki 
bağlantıların sayısı duruma göre azaltılıp çoğaltılabilir. 

- Önceden derlenmiş SQL sorguları: Sistem açıldıktan sonra her bir SQL sorgu 
ifadesi ilk kullanımda derlenerek belleğe alınır. Tekrar aynı sorgu çalıştırıldığında 
bellekteki derlenmiş sorgu kullanılarak derleme zamanından kazanç sağlanır. Bu 
işlem Java programlama dilinin PreparedStatement sınıfı kullanılarak 
yapılmaktadır. 

 
Halihazırdaki Katalog Verisinin Sisteme Aktarılması 
 
Uygulamadan önce Işık Üniversitesi’ndeki katalog verilerinin tümü kağıt ortamında 
saklanmaktaydı. Yirmibinden fazla mataryel için bu verinin sisteme aktarılması önemli 
bir engel olarak karşımıza çıkmıştır. Bu sorunun çözümü için materyallerin yalnızca 
ISBN veya ISSN numaraları elle dijital ortama aktarılmış ve bu verileri kullanarak çeşitli 
merkezlerden (ABD Kongre Kütüphanesi, OCLC, vb.) katalog bilgileri sisteme bir 
yazılım üstünden Z39.50 protokolü kullanılarak otomatik olarak sisteme aktarılmıştır. 
Aktarılan katalog kayıtları kütüphane memurları tarafından zaman içinde gerek varsa 
düzeltilmektedir. Verinin büyüklüğü düşünüldüğünde bu işlem çok büyük bir zaman 
kazancı sağlamıştır. 



 
4. Sonuç 
 
Library ON-LINE, Işık Üniversitesi’nin tümleşik üniversite bilişim sisteminin bir 
parçasıdır. Kütüphanelerde kullanılmakta olan gerek yerli gerekse yabancı yazılımlarla 
karşılaştırıldığında pek çok yeni teknolojiyi desteklemesi, tümüyle grafiksel olması ve 
yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Diğer önemli bir avantajı da, üniversitenin diğer 
sistemleriyle tümleşik olmasıdır. Öğrenci kayıt sistemine kaydı yapılan bir öğrencinin, 
doğrudan Library ON-LINE yazılımına erişim sağlanmaktadır, aynı şekilde öğrencinin 
üzerinde zamanı geçmiş bir kütüphane materyali mevcutsa Library ON-LINE öğrencinin 
kayıt olmasını engellemektedir. 
 
Library ON-LINE’nın yeni modüllerinin geliştirilmesi halen devam etmektedir. Mevcut 
modüllerde kullanım tecrübelerine göre güncellenmektedir. 
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