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KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMINA GİRİŞ 

 

Koha Otomasyon Programı, (Opac) kullanıcılar ve (intranet) kütüphaneci ara yüzü olarak 

iki farklı ara yüz ile çalışmaktadır.  

(Intranet) Kütüphaneci ara yüzüne http//koha.ektuphane.gov.tr:8080 

(Opac) kullanıcı ara yüzüne   http://koha.ekutuphane.gov.tr  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Kütüphaneci ara yüzüne, TC Kimlik numarası ve KYGM tarafından önceden tanımlanan 

şifre kullanılarak giriş yapılır. (şifre sisteme girildikten sonra kullanıcı tarafından 

değiştirilmelidir.) 
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KÜTÜPHANECİ ARAYÜZÜ ANA SAYFA 

Şifre kullanılarak açılan bu ekran ana sayfa olup sol taraftaki menülerle tüm işlemler 

gerçekleştirilebilir. 

 

Mevcut modüller, yetki dahilinde açılıp kullanılabilir. Yetkilendirmeler KYGM tarafından 

yapılır. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından personele iletilmek istenen duyurular bu sayfada "Mesajlar" 

başlığı altında yer alır. 

KÜTÜPHANECİ ARAYÜZÜNDE YAPILAN İŞLEMLER 

KATALOGLAMA 

I-Kataloglama Merkezi için kataloglama: 

Kataloglama ve sınıflama işlemleri, merkezi olarak ‘’Kataloglama Merkezi’’ tarafından 

yürütülmekte olduğundan kataloglama  modülü  sadece merkez tarafından kullanılmaktadır. 

KOHA Otomasyon Programında, bibliyografik kayıtların tekil olması esas olduğundan, işlem 

yapmadan önce kataloglanacak eserin sistemde var olup olmadığı tespit edilir. 

 

Kataloglanacak eserin sistemde var olup olmadığının tespiti için; ana sayfada bulunan 

“kataloglama” butonu tıklanıp, açılan alandan  Eser adı, ISBN veya yazar    seçeneklerinden 

biri yazılarak arama yapılır.                             -2-                   



 

   

 

 

Tarama sonucunda kataloglanacak eser sistemde varsa ”Öge Ekle/düzelt” tıklanarak, Barkod 

(demirbaş) bilgileri yani yerel yer bilgileri doldurularak kayıt kütüphaneye maledilir. 

Sistemde var olan eser kataloglanacak eserle birebir aynı değilse  “kopyala” tıklanarak istenen 

değişiklikler yapılır ve kaydedilir.  

Eser sistemde yoksa “yeni kayıt ekle” tıklanarak özgün kayıt yapılır. (Özgün kayıt sadece 

Kataloglama Merkezi tarafından yapılacaktır.) 

 1) Kataloglanacak eser sistemde  varsa:   

a) Öge Ekle/Düzelt 

 Kataloglanacak eser sistemde  varsa, ekrana gelen kayıtlardan elimizdeki eser ile 

birebir aynı olan kayıt seçilerek "Öge Ekle/Düzelt" tıklanır.  

 Açılan  "Yeni Bilgi Ekle"   sayfasında 000 ve 008 alanlarının üzeri tıklanarak geçilir. 

(Bu alanlar "sistem numarası" ve "kayıt tarihi" bilgilerinin otomatik oluşması için 

mutlaka boş tıklanmalıdır.) 

 "Materyal türü" kataloglama yapılırken işaretlenmiş olduğundan otomatik gelecektir. 

 Eserin nereden sağlandığı, kütüphanedeki yeri, KBS sicil numarası kaydedilir. 

Örn: 255.7.2/13/1426135 

 Yer numarası sistem tarafından oluşturulacaktır. 

 Barkod numarası sistem tarafından otomatik verileceğinden bu alanın üzeri 

tıklanarak geçilir.                                    

 Eserin fiyatı, sadece sayısal bir değer olarak kaydedilir. kuruş hanesi (15,00) şeklinde  

virgül (,) ile ayrılır.) 

 Eserin ödünç verilip verilemeyeceği seçeneklerden  işaretlenir.  
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 Eser bağışsa ve bağışlayan biliniyorsa bağışlayan kişi veya kurum adı yazılır. 

(tarafından, bağış vb. ifadeler kullanılmadan sadece kişi veya kurum adı yazılır. 

Örneğin:  "Türk Tarih Kurumu"  veya " Ahmet  Koca"  

 ”Materyal  Ekle” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

UYARI: Sistem tarafından otomatik oluşturulan yeni barkod numaraları, mevcut 

demirbaş numaraları önüne, kütüphane kodu eklenmesiyle 12 karakterden oluşan 

numaralardır. Yeni programda “ögelere git”/”ögeleri düzenle” vb. ifadeler eski 

programındaki  demirbaş sayfası ile aynı anlama gelmektedir. 

b) Kopya katalog oluşturma 

 Sistemde var olan eser, kataloglanacak eserin basım, yayım gibi bazı bilgileri 

farklıysa,"Kopyala" butonu tıklanır. 

 

 MARC kaydında yapılmak istenen değişiklikler yapılarak “Bibliyografik kaydı ekle ve 

öğelere git” tıklanır. 

 Açılan "Yeni Bilgi Ekle"   sayfasında 000 ve 008  alanlarının üzeri tıklanarak geçilir. 

(Bu alanlar "sistem numarası" ve "kayıt tarihi" bilgilerinin otomatik oluşması için boş 

olarak  mutlaka tıklanmalıdır.) 

 "Materyal türü" kataloglama yapılırken işaretlenmiş olduğundan otomatik gelecektir. 

 Eserin nereden sağlandığı,  kütüphanedeki yeri,  KBS sicil   numarası kaydedilir. 

 Yer numarası sistem tarafından oluşturulacaktır. 

 Barkod numarası sistem tarafından otomatik verileceğinden alanın üzeri tıklanarak 

geçilir.  

 Eserin fiyatı, sadece sayısal bir değer olarak kaydedilir. (kuruş hanesi (15,00) şeklinde  

virgül (,) ile ayrılır.) 

 Eserin ödünç verilip verilemeyeceği işaretlenir. 

 Eser bağışsa ve bağışlayan biliniyorsa bağışlayan kişi veya kurum adı yazılır. 

(tarafından, bağış vb. ifadeler kullanılmadan sadece kişi veya kurum adı yazılır. 

Örneğin:  "Türk Tarih Kurumu"  veya " Ahmet  Koca"  

 ”Materyal  Ekle” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

Sistem tarafından otomatik oluşturulan yeni barkod numaraları, mevcut demirbaş numaraları 

önüne, kütüphane kodu eklenmesiyle 12 karakterden oluşan numaralardır.  
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2) Kataloglanacak eser sistemde yoksa:  

Özgün katalog kaydı oluşturma: 

 Sistemde mevcut bir kayıt yok ise “ yeni kayıt ekle” linki  tıklanır. 

 Açılan MARC sayfasındaki tüm MARC alanları sırasıyla açılarak esere ait bilgiler 

yazılır 

 “Bibliyografik kaydı ekle ve ögelere git” tıklanarak MARC kaydı tamamlanır.   

 Açılan "Yeni Bilgi Ekle"   sayfasında 000 ve 008 alanlarının üzeri tıklanarak geçilir. 

(Bu alanlar "sistem numarası" ve "kayıt tarihi" bilgilerinin otomatik oluşması için boş 

olarak  mutlaka tıklanmalıdır.) 

 "Materyal türü" kataloglama yapılırken işaretlenmiş olduğundan otomatik gelecektir. 

 Eserin nereden sağlandığı,  kütüphanedeki yeri,  KBS sicil   numarası kaydedilir. 

 Yer numarası sistem tarafından oluşturulacaktır. 

 Barkod numarası sistem tarafından otomatik verileceğinden alanın üzeri tıklanarak 

geçilir. 

 Eserin fiyatı, sadece sayısal bir değer (15.00) olarak kaydedilir.  (kuruş hanesi (15,00) 

şeklinde  virgül (,) ile ayrılır.) 

 Eserin ödünç verilip verilemeyeceği işaretlenir. 

 Eser bağışsa ve bağışlayan biliniyorsa bağışlayan kişi veya kurum adı yazılır. 

(tarafından, bağış vb. ifadeler kullanılmadan sadece kişi veya kurum adı yazılır. 

Örneğin:  "Türk Tarih Kurumu"  veya " Ahmet  Koca"  

 ”Materyal  Ekle” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

 Sistem tarafından otomatik oluşturulan yeni barkod numaraları, mevcut demirbaş 

numaraları önüne, kütüphane kodu eklenmesiyle 12 karakterden oluşan numaralardır. 

 UYARI: Yeni programda “ögelere git/ögeleri düzenle” vb. ifadeler Milas  

programındaki  demirbaş sayfası anlamına gelmektedir. 

                                             

 Katalog silme : 

  "Katalogda MARC görüntüle” butonundan açılan MARC sayfasında  “kaydı sil” tıklanarak 

bibliyografik kayıt (künye) silinebilir. (Bu işlem Merkez tarafından yapılabilen bir işlemdir.) 

UYARI: sistem, silinmek istenen katalog kaydına bağlı ögeler (demirbaş bilgileri) 

silinmeden kaydın silinmesine müsaade etmez. 
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II- Kütüphaneler için kataloglama: 

KOHA Otomasyon Programında, bibliyografik kayıtların tekil olması esas olduğundan, işlem 

yapmadan önce kataloglanacak eserin sistemde var olup olmadığı tespit edilir. 

Kataloglanacak eserin sistemde var olup olmadığının tespiti için; ana sayfada bulunan 

“kataloglarda Ara” butonu tıklanıp, açılan ekrandan ISBN, Eser adı veya yazar    

seçeneklerinden biri yazılarak arama yapılır. 

 

 

 
 

Tarama sonucunda kataloglanacak eser sistemde varsa ”Öge Ekle/düzelt” tıklanarak, açılan 

sayfada, barkod (demirbaş) bilgileri yani yerel yer bilgileri doldurulup kaydedilerek kayıt 

tamamlanır.  

 

Öge Ekle/Düzelt  

 

•  Kataloglanacak eser sistemde varsa, ekrana gelen kayıtlardan elimizdeki eser ile birebir aynı      

    (yayın yılı, basım bildirimi vb.) olan kayıt seçilerek "Öge Ekle/Düzelt" tıklanır.  

•  Açılan "Yeni Bilgi Ekle" sayfasında 000 ve 008 alanlarının üzeri tıklanarak geçilir. (Bu   

   alanlar "sistem numarası" ve "kayıt tarihi" bilgilerinin otomatik oluşması için tıklanarak   

   geçilir. 

•  "Materyal türü" kataloglama yapılırken işaretlenmiş olduğundan otomatik gelecektir. 

•  Eserin nereden sağlandığı, kütüphanedeki yeri, KBS sicil numarası kaydedilir. 

    Örn: 255.7.2/13/1426135 

•  Yer numarası sistem tarafından oluşturulacaktır. 

•  Barkod numarası sistem tarafından otomatik verileceğinden bu alanın üzeri tıklanarak     

   geçilir.  
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•  Eserin fiyatı, sadece sayısal bir değer olarak kaydedilir. [kuruş hanesi (15,00) şeklinde    

   virgül (,) ile ayrılır.] 

•  Eserin ödünç verilip verilemeyeceği seçeneklerden  işaretlenir.  

• Eser bağışsa ve bağışlayan biliniyorsa bağışlayan kişi veya kurum adı yazılır. (tarafından,    

   bağış vb. ifadeler kullanılmadan sadece kişi veya kurum adı yazılır. Örneğin:  "Türk Tarih     

   Kurumu"  veya " Ahmet  Koca" vb.) 

• ”Materyal  Ekle” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

 

UYARI: Sistem tarafından otomatik oluşturulan yeni barkod numaraları, 

mevcut demirbaş numaraları önüne, kütüphane kodu eklenmesiyle 12 

karakterden oluşan numaralardır. 

Yeni programda “ögelere git”/”ögeleri düzenle” vb. ifadeler Milas 

programındaki demirbaş sayfası anlamına gelmektedir. 

 

“Varolan Bilgiler” : 

 

Varolan bilgiler, katalog kaydı tamamlandıktan sonra ekrana gelen, ilgili kayda ait yerel 

bilgilerin yer aldığı renkli satırdır.  

Buradan ilgili kaydın “düzenle” ve “silme” işlemleri ile “mateyali başka künyeye aktar”  

işlemi yapılabilir. 

 
Demirbaş(barkod) düzenleme, silme: 

 

Ögeleri düzenle sayfasında, "Varolan bilgiler" satırında bulunan "sil" butonu ile tüm 

demirbaş bilgilerini silme işlemi, "düzenle" butonu tıklanarak açılan "eseri güncelle" 

sayfasında istenen alanda düzeltme işlemi yapılabilir. Bu işlem yetkisi olan personel tarafından 

yapılabilir.  

    

UYARI: Silme işlemi ilgili demirbaş kaydınızı sistemden kalıcı olarak silmenizi 

sağlar. Aynı barkot numarasının tekrar kullanılması mümkün olmadığından dikkatli 

kullanılmalıdır.                                   -7- 



 

   

 

Materyali başka künyeye aktar: 
 

Bu modül, sistemde mevcut kayıtlardan birine “öge ekleme” sırasında yapılan yanlışlıkları 

gidermek üzere kullanılır. (Örneğin bir eseri elinizdekinden farklı bir yıl ya da basımına ait bir 

kayıt oluşturulması halinde bu özellikten yararlanarak düzeltme yapılabilir.) Bunun için; 

•  Düzeltilmek istenen barkot numarası sistemden sorgulanır. 

•  Gelen sonuçtan “öge ekle/düzenle” tıklanır.  

•  Açılan ekranda “varolan bilgiler” başlıklı altındaki satırda ilgili barkot numarasının sağında  

   yer alan “materyali başka künyeye aktar”  modülü tıklanır. 

 

 

 
 

 

•  Açılan sayfadan “Demirbaş numarası …… olan materyalin uygun olan künyeye    

   aktarılması” “Varolan Bilgiler” başlığı altında yer alan kayıt sizin mevcut kaydınızdır. 

•  Bu kaydın altında  “Olabilecek künyeler”  başlığı altında ise aynı eserin;  yıl, basım, ISBN,   

    sınıflama vb. farklı versiyonlarına ait künyeler  yer alır.  

 

 

 
 

 

 

•  “Olabilecek künyeler” başlığı altında, elinizdeki eser ile birebir örtüşen  ve  değiştirmek   

   üzere seçtiğiniz kaydın solunda yer alan künye numarasını    “Bu materyali künye    

   numarası …….. olan kayıta    AKTAR” alanındaki kutucuğa yazılarak  “Aktar”  tıklanır. 

•  Böylece kaydınızı (demirbaşınızı), daha önceden eklediğiniz  künyeden   alarak, başka bir    

   künyeye ekleyebilirsiniz 
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Düşüm işlemleri   

 

Tek tek düşüm: 

1-Düşüm işlemleri, yetkisi bulunan personel  tarafından yapılabilen bir işlemdir.  

2-Düşümü yapılacak kayıt sorgulanıp "Öge Ekle / Düzenle"  tıklanır. 

3-Ögeler sayfasındaki "Varolan Bilgiler" satırında düşümü yapılacak barkot numarası 

karşısında bulunan "Düzelt" butonu tıklanır. 

4-Açılan "Eseri güncelle" yani dolu öge bilgileri sayfasında MARC 952 0  'alanında  bulunan 

seçeneklerden   " Düşüm/Devir Yapıldı"  seçilir. 

 

 
 

5- MARC 952 1 Düşüm/devir tarihi penceresi boş tıklanarak  düşüm tarihinin otomatik 

gelmesi sağlanabilir (bu şekilde işlemin yapıldığı günün tarihi gelir), satır sonundaki “....“ 

tıklanarak açılan takvimden tarih işaretlenebilir ya da geçmiş zamana ait bir tarih verilmek 

isteniyorsa düşüm tarihi alanına otomatik gelen tarih silinerek aynı formatta olmak üzere 

istenen tarih elle yazılabilir. 

Değişiklikleri kaydet" tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

Toplu düşüm: 

Sayım konusunda,  geniş olarak anlatılmaktadır. İlgili bölüme bakınız. 
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BARKOD OLUŞTURMA 

 

Ana sayfada bulunan Araçlar menüsünden, Barkod oluşturucu butonu tıklanarak, tek veya 

seri olarak  basım işlemleri gerçekleştirilebilir. 

   

Barkod Basımı: 

                                                         

 

 
 

Tek barkod basımı: 

1. Barkod oluştur sayfasında  Etiket türün de “ barkod “ işaretlenir. 

2. "Tür" seçeneklerinden "Tek" seçildiğinde, barkod penceresine basılacak barkod 

numarası yazılır,  barkod numarası yön okları kullanılarak diğer (yan) pencereye taşınır. 

Birbirini takip etmeyen(ardışık olamayan) birden fazla barkod numarası için etiket 

basılmak istenirse; barkot penceresine barkod numaraları, aralarına virgül (,) konarak 

boşluk bırakmadan ardı ardına yazılır ve yön okları kullanılarak diğer (yan) pencereye 

taşınır. (örneğin 11000001254,11000015784 gibi) 

3. Basımı tamamlamak üzere en altta bulunan  "barkod oluştur" tıklanır. 

4. Ekranda beliren "Kart görüntüle" başlığı tıklanarak açılan PDF dosyası yazıcıya 

gönderilir. 

 

Seri olarak barkod basımı: 

 

1. Barkod oluştur sayfasında  Etiket türün de barkod  işaretlenir. 

2.    "Tür" seçeneklerinden  "mevcut seriler" seçilir. (İsteğe bağlı olarak "bölüm" 

penceresinden bölüm seçilir) barkod pencerelerine basılacak ilk ve son 

barkod(demirbaş) numaraları  yazılır. 

3. Basımı tamamlamak üzere en altta bulunan  "barkod oluştur" tıklanır. 

4. Açılan ekrandan  "Kart görüntüle" tıklanarak çıkan sonuçlar yazıcıya gönderilir. 

 

UYARI: Barkod etiketi olarak, A4 ebatında 33 lük çerçevesiz etiket 

kullanılacaktır. Tüm standart yazıcılardan etiket yazdırılabilir. 
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Sırt Etiketi Basımı: 

 

Ana sayfada bulunan  "Araçlar" menüsünden, "Barkod oluşturucu" butonu tıklanır.                                                                 

                                                         

 
 

Tek  sırt etiketi basımı: 

 

1. Sırt etiketi  oluşturmak için, "Etiket türü" satırında “sırt etiketi” seçilir. 

2. "Tür" seçeneklerinden "Tek" seçilir. 

3. Sırt etiketi basılmak istenen bir veya ardışık olmayan birden fazla eserin; barkod 

numarası barkot penceresine ard arda aralarına boşluk bırakmadan (,) işareti koyarak 

yazılır.  

4. Sağdaki oklar kullanılarak yan pencereye taşınır. 

5.  “barkot oluştur” tıklanır. 

6. “kartı görüntüle” tıklanarak çıkan sonuçlar yazıcıya gönderilir. 

 

Seri olarak sırt etiketi basımı: 

 

 

 

1. Barkot oluştur sayfasında "Etiket türü" satırında “sırt etiketi” seçilir. 

2.  "Tür" seçeneklerinden  "mevcut seriler" seçilir, 

3. Açılan "konu" penceresinden, basılmak istenen "konu" seçilir. (İsteğe bağlı olarak 

"bölüm" penceresinden bölüm seçilir) 
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4. Barkot penceresine,  sırt etiketi basılacak barkod aralığına ait ilk ve son barkod 

numaraları yazılır 

5. “barkot oluştur” tıklanır. 

6.  “kartı görüntüle” tıklanarak çıkan sonuçlar yazıcıya gönderilir. 

 

UYARI: Sırt etiketi olarak, Renkli Etiket Genelgesinde belirtilen  renk ve 

ölçülerdeki etiketler kullanılacaktır. 

 

KATALOG SORGULAMA 

Katalog sorgulama, ana sayfadan “Barkod”, “Anahtar sözcük”, "Katalogda ara" ve 

"Barkodlarda ara" başlıkları kullanılarak yapılabilir. 

 

Ana sayfada "Barkodlarda Ara",  “Barkod” ve “Anahtar sözcük”  başlıkları kullanılarak 

yapılan taramalarla, sadece yetkili olunan kütüphaneye ait eserlere ulaşılabilir. 

Barkod penceresinden yapılan arama, direkt kısa künyeye; anahtar sözcükten yapılan arama, 

katalog arama sonuçları sayfasına yönlendirir. 

Barkodlarda Ara"  başlığından  farklı arama seçenekleri ve filtreler (barkod, eser adı, yazar 

adı veya içerir, ile başlayan, eşit vb.) kullanılarak tarama yapılabilir ve  yetkili olunan 

kütüphane koleksiyonuna  ait sonuçlar alınabilir.  Kütüphanelerin kendi koleksiyonları ile ilgili 

sorgulamalarda ve çalışmalarda bu alandan çalışma yapılması önerilir. 

"Katalogda Ara" alanından farklı tarama seçenekleri ve filtreler (barkod, eser adı, yazar adı, 

içerir, ile başlayan, eşit vb.) kullanılarak, tüm kütüphaneler için yada kütüphane seçerek tarama 

yapılabilir. 
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KULLANICI (ÜYE) ARA  /  YENİ KULLANICI (ÜYE) EKLE/ KULLANICI 

GÜNCELLEME  

 Mevzuat gereği kullanıcılar, tek bir kütüphaneye üye olarak tüm kütüphanelerden 

yararlanabilmektedirler. Bu kapsamda, Koha Kütüphane Otomasyon Programında 

kullanıcıların  tekil olması esas olduğundan işlem yapmadan önce kullanıcının/üyenin  

sistemde var olup  olmadığı tespit edilir. 

 Programda, kütüphane personeli ve okuyucu, “kullanıcı” adıyla aynı menüden  

kaydedilir. Programı kullanacak olan kütüphane personeli, merkez tarafından ayrıca 

yetkilendirilir. 

 Sorgulanan kullanıcı sistemde mevcutsa, kullanıcı ile ilgili yapılmak istenen işlemler 

(ödünç verme-iade-süre uzatma vb.) gerçekleştirilir. 

Kullanıcı Arama  

 

 

  Ana sayfadan “TC Kimlik Numarası” penceresine TC kimlik numarası yazılıp 

“gönder”  tıklanarak arama yapılabilir. 

 

       UYARI: Bu alandan yapılan arama, en pratik ve tercih edilen kullanıcı   

       sorgusudur. 

                                                   

  Ayrıca Ana sayfadan  “kullanıcılar “ başlığı ve üyelik kartı oluştur başlığı altındaki 

“Ara” penceresinden de arama yapılabilir.    
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“kullanıcılar “ başlığı tıklanarak açılan sayfadan TC kimlik numarası veya kullanıcı  

soyadına göre, kütüphane seçerek arama yapılabilir. Her iki alanda yapılan arama 

sonucunda ekrana gelen listede; 

a) TC Numarası üzeri tıklanırsa ödünç verme işlemleri alanına, 

b) Kullanıcı adı tıklanırsa, kullanıcı detay bilgileri alanına, 

c) Düzenle üzeri tıklanırsa, kullanıcı bilgileri güncelleme işlemleri alanına ulaşılabilir. 

 

UYARI: Bu alan Kullanıcı bilgilerini kısa yoldan düzenlemek için tercih 

edilebilir.  

 

Yeni Kullanıcı Ekle: 

Yeni bir kullanıcı eklemek için kullanıcının sistemde olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan 

tarama sonucunda, kullanıcı sistemde mevcut değilse; 

 

 

 “Yeni kullanıcı Ekle” butonu tıklanır.  Bu alan MERNİS (Merkezî Nüfus İdare Sistemi) ile 

entegre çalıştığından, kullanıcı bilgilerinden kimlik ve adres bilgileri MERNİS’den hazır 

olarak gelecektir. 
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Kullanıcı bilgilerinde “Posta adresi” ve “Ev adresi“ olmak üzere iki farklı adres alanı 

bulunmaktadır. Bu iki alanda da  adres bilgisi MERNİS’te kayıtlı haliyle otomatik gelmesine 

rağmen “Posta adresi” alanı değiştirilebilir bir alandır. 

Kullanıcıya kolay ulaşılmasını sağlayacak, farklı bir adres bildirilmesi halinde ilk adres alanı 

olan, “Posta adresi“ alanı silinerek elle, beyan edilen adres yazılmalıdır. Eğer farklı bir adres 

beyanı yoksa iki alanda da MERNİS’den çekilmiş olan  bilgi yer almalıdır. (boş 

bırakılmamalıdır).  

Diğer alanlara ait bilgiler  eklenir ve  “kullanıcıyı kaydet” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

Diğer bilgi alanları; 

•  İletişim yönteminde, varsayılan olarak "mektup" işaretli olarak gelmekle birlikte, kullanıcın 

tercihine bağlı olarak uygun  seçeneklerden biri işaretlenir. 

•  Kullanıcıya iletilmek istenen mesajlar,  kullanıcı mesajları  alanına  yazılabilir. Bu mesaj, 

kullanıcı/üye tarafından opac arayüzüne şifre ile girilmesi halinde görülür. 

•  Kütüphane görevlisinin, kullanıcı/üye hakkında hatırlamak veya diğer personele hatırlatmak  

istediği  notlar, “Ödünç Verme Notu” alanına kaydedilir. Bu notlar, ödünç verme işlemleri 

sayfasında  ve kullanıcı detaylarında görülür. 

• İrtibat kurulacak yakını alanına,  Kullanıcıya/üyeye ulaşılamadığı durumlarda iletişim 

kurulabilecek  yakını bilgisi kaydedilebilir. 

•   Yeni kullanıcı kaydı sırasında  "Üye kayıt tarihi" alanı sistem tarafından otomatik   verilir. 

 -Üyelik süresi (2 yıl) dolduğunda sistem tarafından otomatik olarak kullanıcı pasif hale gelir.  

Pasif durumda bulunan kullanıcılara ödünç materyal verilmek istendiğinde sistem uyarı verir. 

 

 

 

•  Aktif hale getirme esnasında açılan sayfada "Kullanıcı Detayları" sayfasında yer alan 

bilgiler güncellenerek “kullanıcıyı kaydet” tıklanarak işlem tamamlanır. 
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Uyarı: Sadece yetkili olunan kütüphaneye kayıtlı kullanıcılar için  güncelleme 

işlemi yapılabilir. 

•  Ödünç verme işlemi sırasında, kullanıcının  “ödünç verme kurallarına” uymadığı tespit 

edilirse  hak mahrumiyeti  uygulanabilir.(bkz. Kütüphane Hizmetleri Genelgesi)  

    - Hak mahrumiyeti  uygulanmak istenen kullanıcı için  “Kara listeye al “   butonundan   

     “Evet”   seçeneği  tıklanır. 

    - Kullanıcıyı  kara listeden çıkarmak için "Ödünç Verme" sayfasında bulunan "Kara       

       Listeyi Kaldır" butonu tıklanır. 

 

• “Kullanıcı Detayları” alanından kategori – eğitim durumu – çalışma durumu 

seçeneklerinden, kullanıcıya uygun olan seçenekler işaretlenir. 

 

•  Bu alanda istenen  “TC Kimlik Numarası “ aynı zamanda üye numarası olup ayrıca bir 

numara verilmez. Bu alan da kullanıcının sorgulanması esnasında MERNİS'den otomatik 

olarak gelir. 

•  Tüm alanlar doldurulup “kullanıcıyı kaydet” tıklanarak kayıt tamamlanır. 

 

UYARI: Kullanıcıya ait bilgi alanlarının tümünün doldurulması programın işlevsel 

olarak kullanılması ve istatistiki verilerin sağlıklı olarak alınabilmesi için 

gereklidir. 

 

Kullanıcı Güncelleme: 

 

Kullanıcı bilgilerini güncellemek için,  sistemden sorgulanan kullanıcının, kullanıcı bilgileri 

sayfası üst kısımda yer alan “güncel verileri getir” butonu tıklanarak adres bilgileri 

yenilenebilir.  

 
Kullanıcı tarafından, farklı bir adres bildirilmişse “posta adresi” alanı silinerek, beyan edilen 

erişim adresi yazılır, diğer alanlara ait güncellemeler varsa yapılarak “kullanıcıyı kaydet” 

tıklanarak kayıt tamamlanır. 
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Kullanıcı Detay Bilgileri Ekranı: 

 

Kullanıcı kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra açılan ekrandır. Kullanıcı bilgilerinin yer 

aldığı detaylar sayfasında üst kısımda, farklı işlemlerin yapılabileceği aşağıdaki  belirtilen 

butonlar yer alır. 

 

 
  

 Şifre Oluştur 

Sisteme kaydedilen kullanıcıların, Opac/kullanıcı arayüzünden kendi üye sayfalarına 

ulaşabilmeleri için, " şifre oluştur " tıklanarak şifre tanımlanır ve kullanıcıya/üyeye bildirilir. 

 

 Ödünç Ver 

Ödünç verme işlemlerinin yapılabileceği alana yönlendirir. (Ana sayfada yer alan “Ödünç                          

Verme” alanıyla aynı sayfaya erişim sağlanır.) 

 

 Düzenle 

Kullanıcı bilgilerinin düzenlenip, güncellendiği alana yönlendirir. 

 

 Şifreyi değiştir 

Kullanıcı şifresinin tanımlandığı veya değiştirildiği alana yönlendirir. 

 

 Yetkiler 

Kütüphane görevlilerine yetki tanımlamasının yapıldığı alana yönlendirir (Tüm kullanıcılara 

açık değildir. KYGM  tarafından kullanılır) 

 

 Sil 

Kullanıcı kayıtlarının silindiği alandır. Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.  

 

UYARI: Personel, kendini silmesi halinde sisteme giremeyecektir.  

 

 Resim yükle 

a) Web kamera ile okuyucunun resmi çekilerek masa üstüne kaydedilir. (Eklenecek                     

    resim JPEG  olmalıdır. Aksi takdirde üye kartı basımı sırasında hata verecektir.)  

b)  Kullanıcı detayları sayfasında "resim yükle" linki tıklanır. 
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c)  Açılan sayfadan "Gözat" tıklanarak,  daha önce masa üstüne kaydedilen resim seçilir. 

d) "Aç" butonu  tıklanarak, seçilen  resim sistem içine alınır. 

e)  "Formu Yolla" butonu tıklanarak, kullanıcı detay sayfasına dönülür. 

f)  Üyelik kartı oluşturularak işlem tamamlanır. 

 

UYARI: Kullanıcıya ait daha önce yüklenmiş olan bir resim değiştirilmek 

istendiğinde, silmeye çalışılmadan,  ilk defa resim yükleniyormuş gibi yeni 

resim yükleme adımları takip edilir. 

  

 Üyelik kartı oluştur 

Kullanıcı/üye kartlarının oluşturulduğu alandır. Kullanıcı detayları sayfasından veya ana 

sayfadan “Üyelik Kartı Oluştur” modülünden üyelik kartı basılabilir. Üye kartı oluşturmak ve 

görüntülemek için Acrobat Reader Programına ihtiyaç vardır.  

 

  Kart oluşturma aşamaları: 

“Üyelik Kartı Oluştur” tıklanarak, açılan sayfada  baskı biçimi  seçilir. 

 

1)  Baskı biçimi “Tek” olarak seçilmişse ; 

 

a) TC Kimlik Numarası penceresine, kart basılacak kullanıcı (TC) numarası yazılır,  bu numara 

yön oku kullanılarak sağ taraftaki diğer pencereye  taşınır.  

b)  Basımı tamamlamak üzere en altta bulunan  “kart oluştur” tıklanır. 

c)  “Kart görüntüle” tıklanarak çıkan sonuçlar yazıcıya gönderilir. 

 

 

 
 

Tarih aralığı belirnemeyen birden fazla kullanıcı/üye (eski üyeler) için üye kartı basılmak 

istenirse; Basılmak istenen TC Kimlik Numaraları, TC Kimlik Numarası penceresine, aralarına 

virgül (,) konarak boşluk bırakmadan ardı ardına yazılarak yön okları kullanılarak yan 

pencereye  taşınır.(örneğin 37511100254,17101578447 gibi) “kart oluştur” tıklanarak basım 

işlemi tamamlanır. 
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2) Baskı biçimi “Toplu” olarak seçilmişse; 

 

a) “Bu tarihten”  “Bu tarihe” pencerelerinden basılmak istenen üye kartları için belirlenen      

     tarih aralığı (üye  kayıt tarih aralığı) seçilir. 

b)  Basımı tamamlamak üzere en altta bulunan  “kart oluştur” tıklanır. 

c)  “Kart görüntüle” tıklanarak çıkan sonuçlar yazıcıya gönderilir. 

 

UYARI: Üye kartı basımı, 160 gramlık A4 kâğıdı kullanılarak standart yazıcılarla 

yapılabilir. Kullanıcıya pres yaptırması veya plastik koruyucu içinde muhafaza etmesi 

önerilebilir. 

 

ÖDÜNÇ VERME İŞLEMLERİ 

 

1. Ana sayfada bulunan “Ödünç verme “ başlığı veya “TC kimlik numarası penceresi” 

alanından TC kimlik numarası yazılarak kullanıcı sayfasına ulaşılır. (Bu alanda; 

Ödünç verme -süre uzatma - İade alma işlemleri yapılır.) 

2. Açılan sayfaya ödünç verilecek materyalin barkod(demirbaş)  numarası yazılıp “ödünç 

ver” butonu tıklanarak ödünç verme  işlemi  tamamlanır. 

3. Ödünç verilmiş olan materyalin karşısındaki  "uzat" kutusu işaretlenerek aşağıda yer 

alan “işaretlenmiş ögeleri uzat” tıklanarak uzatma işlemi tamamlanır. 

4. Ödünç verilmiş olan materyalin karşısındaki "iade"  tıklanarak iade işlemi tamamlanır. 

(Ayrıca ana sayfada bulunan iadeler alanından da iade işlem yapılabilir.) 
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ÇEVRİMDIŞI DOLAŞIM 

 

İnternet erişiminin sağlanamadığı sürelerde, hizmetin aksamaması, dolaşım işlemlerinde 

(ödünç verme ve iade işlemi) devamlılığı sağlamak amacıyla hazırlanan bir uygulamadır. 

 

1. KYGM tarafından gönderilen “Çevrimdışı dolaşım”  yazılımı masaüstüne kaydedilir.  

 

UYARI:  Bu dosya bir kez kaydedilecek ve ihtiyaç halinde kullanılacaktır. 

Dosyanın kaydedilebilmesi için kullanılan bilgisayarlarda  java programının 

kurulu olması gerekmektedir. 

 

2. Internet veya KOHA'ya erişim sağlanamadığında dolaşım işlemlerini yürütmek için        

     önceden masaüstüne kaydedilen "Çevrimdışı Dolaşım" klasörü açılır. 

 

 
 

3.  Açılan dosyadan  “Ödünç verme” veya “İade” seçeneklerinden yapılmak istenen işlem   

         seçilir. 

4.  Ödünç verme işlemi yapılmak isteniyorsa;       

         -TC alanına 11 karakterden oluşan geçerli  bir TC numarası girilir.  

         -Barkod alanına 12 karakterden oluşan barkod numarası girilerek "Kaydet" tıklanır. 

 

UYARI: Kullanıcıların TC Kimlik numaralarını gösterir bir kimlik veya üye kimlik 

kartlarından TC Kimlik numaraları kontrol edilmelidir. 

 

5. İade işlemi yapılmak isteniyorsa;  

         -İade butonu tıklanır. 

         -Barkod penceresine 12 karakterden oluşan barkod numarası girilerek "Kaydet" tıklanır. 

6. Yapılan işlemler (ödünç verme/iade alma), "İşlem Görüntüleme" butonu tıklanarak liste       

          halinde görüntülenebilir. 
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 KOHA'ya erişim sağlandıktan sonra; 

 

1.  KOHA Ana sayfada bulunan "ÖDÜNÇ VERME" başlığı tıklanarak açılır. 

2.  “Çevrimdışı Dolaşım İşlemleri" butonu tıklanır. 

3.  Açılan sayfada "Gözat" tıklanarak masaüstünde bulunan Çevrimdışı Dolaşım klasöründen      

     işlem yapılan günün tarihiyle oluşan dosya "aç" tıklanarak içeri alınır. 

 

 
 

4.  Liste halinde ekrana gelen listenin kontrolü yapılır  “Evet” tıklanarak yapılan işlemlerin 

(dosyanın) sisteme aktarılması sağlanır.  

   

UYARI: materyalin düşülmüş olması, TC numarasının hatalı olması vb. 

nedenlerde sistemde içeriye aktarılamayan veriler ekranda renkli olarak 

görülecek ve manuel olarak takip edilmesi gerekecektir. 

 

ANA SAYFADA YER ALAN DİĞER ALANLAR 

İadeler 

Programda, iade işlemleri iki farklı yerden gerçekleşebilmektedir.  

 

1. Barkod okuyucu kullanan kütüphanelerin tercih edebileceği alandaki işlem sırası 

aşağıdaki gibidir. 
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 Ana sayfada yer alan “İadeler” butonu tıklanır. 

 Kullanıcı tarafından iade edilmek istenen materyal barkod okuyucu ile okutulur ve 

gönder tıklanarak iade işlemi tamamlanır. 

2. Kütüphane barkod uygulamasına geçmemiş ve iade işlemleri elle yapılacaksa aşağıdaki 

yöntemle iade alınır. 

 Ana sayfada yer alan “Ödünç verme” alanına kullanıcının TC kimlik numarası 

yazılarak, "gönder" tıklanır. 

 Ekrana gelen kullanıcının ödünç verme  sayfasında, iade alınacak materyalin yanında yer 

alan “İade” butonu tıklanarak  iade işlemi tamamlanır. 

Sanal Raflar 

Yapılan geniş taramalar sonrasında seçilen kitaplardan, kullanmak istenenlerin tekrar tarama 

yapmadan bulunabileceği sanal raflar oluşturulabilir. Bunun için: 

 Ana sayfadan “sanal raflar” tıklanır. 

 Yeni bir raf eklemek veya kaldırmak için “Kitap Raflarını Ekle veya Kaldır” butonuna 

tıklanır.                                  

 Oluşturulmak istenen  sanal raf için bir  ad tanımlanır. 

 Oluşturulan rafın kategorisi genel veya özel olarak seçilir. 

 “Yeni Raf Ekle” butonuna tıklanarak sanal raf oluşturulur. 

  Kategorinin "Özel" seçilmesi halinde sadece sanal rafı oluşturan kişi tarafından, "genel" 

seçilmesi halinde tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. 

 Açılan sayfada, oluşturulan sanal raflar silinebilir veya yeni raflar eklenebilir. 

 Raf adı tıklanarak açılan sayfada, rafta bulunması istenen eserler, barkot numarası yazılarak 

oluşturulan rafa eklenebilir. 

 Ayrıca katalog taraması sonucunda seçilen eserler  oluşturulan sanal rafa eklenmek 

istenirse,  tercih edilen eserin üzeri tıklanarak kısa künyeye ulaşılır.  
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 Kısa künye üzerinde bulunan "rafa ekle" başlığı tıklanarak oluşturulan rafa seçilen eser 

eklenir. 

 Oluşturulan sanal rafda düzenleme (ekleme-silme-değiştirme)  yapılmak isteniyorsa; Ana 

sayfadan Sanal Raflar başlığı altında işlem yapılabilir. 

 Opac’da üyeler tarafından oluşturulan sanal rafların kategorisi “genel” olarak seçilmişse bu  

raflar da, bu alanda görülebilir. 

 

Raporlar 

Raporlar alanı  KYGM’nin ihtiyaçlarını karşılamadığından, ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte 

yeni  bir istatistik ve sayım  modülü hazırlanacaktır. Mevcut raporlar alanında bulunan Ödünç 

verme istatistikleri başlığı altında bulunan Süresi dolan materyaller ve ödünç verilen 

materyallere ait raporlar kullanılabilir.  

Diğer alanlar sistemin geneline ait sonuçlar verdiğinden sadece Merkez tarafından 

kullanılabilir.  

 

Satın alma 

Bu alan sadece “yayın önerileri yönetimi” ve merkez tarafından süreli yayınlarda “tedarikçi 

ekleme” işlemi  için kullanılabilir. 

Yayın Önerisi Yönetimi 

Opac da kullanıcı tarafından, kütüphanede görmek istediği kitaplar için yayın önerisi 

yapılabilir. Bu öneri Kütüphaneci arayüzünde  (anasayfada)  “Yanıt bekleyen kitap önerisi”  

uyarısı şeklinde görünür. Öneriler, yetkili olan personel tarafından  yönetilir. 
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Yayın önerileri yönetimi: 

 Anasayfada mesajlar başlığı üzerinde  " Yanıt bekleyen kitap önerisi " tıklanarak, 

 Ana sayfada  satınalma butonu tıklanarak açılan sayfada, “Beklemedeki öneriler” 

başlığı altında "önerileri  düzenle" butonu (öneri varsa görülür) tıklanarak, 

 Ana sayfada  satınalma butonu tıklanarak açılan sayfada, sağ tarafta bulunan "önerileri 

yönet" tıklanarak 

 Açılan sayfada  "reddedildi" veya "incelemeye alındı" olarak işaretlenerek tamamlanır.  

"Önerileri Göster" butonu tıklanarak, açılan ekranda tarih aralığı verilerek yapılan yayın 

önerileri toplu olarak görülebilir. Kütüphaneye kitap satın alırken bu önerilerden 

yararlanılabilir. 

UYARI: Bu alana yetki dahilinde ulaşılabilir.  

Araçlar 

 SMS Gönder  

 Altyapı çalışması ve operatörlerle anlaşma yapılması gerekeceğinden zaman içinde işlevsel 

olması beklenmektedir. 

 Barkod oluşturucu   

Barkod Oluşturma  başlığı altında anlatılmıştır. 

 Duyurular 

Duyurular KYGM tarafından yönetilir. Kütüphane personeline yapılacak duyurular 

kütüphaneci ara yüzünde ana sayfada ve kullanıcılara yapılacak duyurular, opac ara yüzünde  

ana sayfada duyurular başlığı altında görülür. 

UYARI: Bu alana yetki dahilinde  ulaşılabilir. 

 Bölüm Değiştirme 

Bu alana, kütüphane koleksiyonunun kütüphane içindeki yeri yani bölüm değişimi söz konusu 

olduğunda başvurulacaktır. 

 

http://kygm.koha.neu.edu.tr:8080/cgi-bin/koha/suggestion/acceptorreject.pl


 

   

 

 Ana sayfada yer alan “Araçlar” bölümüne girilir, “Bölüm Değiştirme” tıklanır. 

 Sadece bir materyalin bölüm değişimi söz konusu ise;  barkod penceresine  barkod 

numarası yazılır ve gideceği bölüm seçilerek “Bölüm Değiştir” tıklanır. 

 Birden fazla materyalin bölüm değişimi söz konusu ise; daha önceden metin belgesi olarak 

oluşturulmuş ve masaüstüne kaydedilmiş olan dosya “Göz at” tıklanarak eklenir. Gideceği 

bölüm seçilerek “Bölüm Değiştir” tıklanır. 

UYARI: Metin belgesinde; sadece barkod numaraları yer alır ve alt alta yazılır. 

 Envanter/Sayım  

Sayım Modülünde, işlemler kayıp materyallerin tespit ve düşümü ile okuyucu üzerinde 

bulunup iadesi gecikmiş materyallerden istenenlerin düşümü olmak üzere  iki farklı aşamada 

yapılabilir. 

 

Sayım işlemine başlamadan önce,  sayımın belirli bir bölümde mi  yoksa tüm kütüphanede mi 

yapılacağına karar verilir.  

Kütüphanede bulunmayan (kayıp) materyalleri tespit için: 

1. Sayımı yapılacak kütüphanenin/bölümün rafta bulunan kitapları barkod okuyucuyla 

okutularak, bilgisayarda masaüstünde açılan "Metin Belgesi" ne kaydedilir. Metin Belgesine 

bir ad verilir. (örneğin: çocuk bölümü sayım vb.) 

2. Ana sayfada bulunan ARAÇLAR menüsünden ” Envanter/ Sayım” modülü açılır. 

3. "Sayım Nerede" penceresinden "tüm bölümler" veya sayım yapılacak "..... bölüm" 

seçilir.      "Kayıp Listesi" işaretli olarak gelecektir. 

4. "Barkod dosyasını seçin:" alanından "gözat" tıklanarak, daha önce oluşturulup 

masaüstüne kaydedilen "metin belgesi" seçilir "Aç" butonu tıklanır. 
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5. Bir sayfada gelmesi istenen kayıt sayısı,  “Sayfa başına ...... kayıt"  alanına  yazılarak 

"Sayımı Başlat" tıklanır. 

6. Kütüphanede bulunmayan materyaller, "Eksik/Kayıp Listesi" başlığı altında  listelenir. 

Bu liste, sayım esnasında  kütüphanede bulunmayan veya yıpranmış olduğundan okutulmasına    

gerek görülmeyen yani düşüm yapılması planlanan kitapların listesidir. 

UYARI: Ödünç verilen materyallerin tamamı var kabul edildiğinden bu listede 

yer almaz. 

7. Listenin altında yer alan "Sayım Sonuçlarını Al" butonu tıklanarak kayıplar listesi 

kaydedilebilir veya yazdırılabilir. 

8. Kayıplar (Eksikler) kütüphane içinde son kez kontrol edilip, düşüm prosedürleri 

tamamlandıktan sonra "Seçilenleri Düşüm Yap" ya da "Tümünü Düşüm Yap" 

seçeneklerinden uygun olan tıklanarak düşüm işlemi gerçekleştirilir. Düşüm işleminde hata 

yapıldığı düşünülüyorsa da "Seçili Kayıtların Düşümünü Geri Al" butonu tıklanarak düşüm 

geri alınabilir. 

Düşüm tarihi olarak işlem yapılan  günün tarihi   "Tarih (YYYY-AA-GG)               alanına 

otomatik olarak gelecektir. Bu alan değiştirilebilir bir alan olup, Düşüm Tarihi farklı bir tarih 

olarak verilmek  isteniyorsa mevcut tarih silinerek istenen tarihin YYYY-AA-GG formatında 

yazılması yeterlidir. 

Okuyucu üzerinde bulunan ve iadesi gecikmiş materyalleri tespit için; 

Düşüm işlemlerine Okuyucu üzerinde bulunan ve iadesi gecikmiş materyaller de dahil edilmek 

isteniyorsa ikinci aşama olan "Ödünç verilmiş materyaller" alanı kullanılır. 

1. "Sayım Nerede" penceresinden, tüm kütüphaneler veya sayım yapılacak bölüm seçilir. 

2. " Ödünç verilmiş materyaller" işaretlenir ve "İade tarihi    .......   ve öncesi" 

penceresine,  artık gelmeyeceği düşünülen en son tarih YYYY-AA-GG formatında yazılır. 

(Örneğin: Günümüz tarihinden 1 yıl öncesi, 6 ay öncesi gibi) 

3.  Bir sayfada gelmesi istenen kayıt sayısı, "Sayfa başına.........kayıt"  alanına yazılarak 

"Sayımı Başlat" tıklanır.  

4. Gelen liste kullanıcı üzerinde olup belirttiğiniz tarihe kadar iade edilmemiş (gecikmiş) 

materyaller listesidir. 

5. Oluşturulan listeden düşümü yapılmak istenen materyaller seçilerek "Seçilileri Düşüm 

Yap" tıklanarak düşüm işlemi gerçekleştirilir. Daha önce de bahsedildiği gibi düşüm tarihi 

olarak"Tarih (YYYY-AA-GG)  .....  alanına, işlem yapılan  günün tarihi  gelecektir. 

Bu alan değiştirilebilir bir alan olup Düşüm Tarihi farklı bir tarih olarak verilmek   isteniyorsa 

mevcut tarih silinerek istenen tarihin “YYYY-AA-GG” formatında yazılması yeterlidir. 



 

   

 

6. Düşüm işleminde hata yapıldığı düşünülüyorsa  "Seçili Kayıtların Düşümünü Geri Al" 

butonu tıklanarak düşüm geri alınabilir. Ancak düşüm işlemi geri alınsa da materyal okuyucu 

üzerinden daimi olarak silineceğinden “Düşümünü Geri Al “butonu mecbur kalınmadıkça 

kullanılmamalıdır. 

Sayım sonuçları (Listeler) bir süre sistemde muhafaza edilecektir. Daha önce başlatılmış  

sayım sonucunu görebilmek için, "Sayım Nerede" alanından görmek istediğiniz bölüm 

işaretlenir.  "Kayıp Listesi" veya "Ödünç Verilmiş Materyaller" seçimi yapılır. "Sayfa 

başına ..... kayıt" yazılarak "Sayımı Başlat" tıklanır. 

"Eski Sayım Verilerini Getir" başlığı  tıklanır. 

 

KULLANICI (OPAC) ARAYÜZÜDE YAPILAN İŞLEMLER 

Kullanıcı (Opac) ara yüzüne  http/koha.ekutuphane.gov.tr    adresinden ulaşılır. 

 

 

Kullanıcı arayüzü yani OPAC kütüphanelere üye olan veya olmayan tüm kullanıcıların 

ulaşabildiği arayüzdür.  
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Kullanıcılar tarafından, bu arayüzden; 

 Bakanlığımızın web sayfasına, Genel Müdürlüğümüzün web sayfasına, ve 

kütüphanelerimizin web sayfalarına ulaşılabilir.  

 Genel Müdürlüğümüz tarafından, tüm kullanıcılar için yapılan duyurular görülebilir. 

 Ulusal Toplu Kataloga erişilebilir. 

 Katalog taraması yapılabilir. 

 Tarama yapılacak eser veya yazar, tüm alanlar penceresine yazılıp, kütüphane 

seçilerek taranabilir.  

 Ayrıca gelişmiş tarama  alanından, filtreler kullanılarak daraltılmış taramalar 

yapılabilir. 

Kütüphaneye üye olan kullanıcılar, “kullanıcı girişi” alanından;  kullanıcı no ve 

kendileri için  tanımlanmış şifre ile sisteme girebilir. 
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Kullanıcılar tarafından bu  sayfada; 

 Kişisel bilgiler ve kendileri için yazılan kullanıcı notlarını(mesajları) görülebilir. 

 İlgi duyulan kitaplar için kitap sepeti oluşturabilir. 

 Yapılan taramalar sonrasında seçilen kitaplardan, sanal raflar oluşturabilir. 

 Kütüphanede bulunmayan ve sağlanması istenilen yayınlar  için “yayın önerisi” 

yapılabilir. 

 Şifre değiştirilebilir. 

 Daha önceden alınan tüm yayınlar  takip edilebilir.  

 Ödünç alınan yani üzerinde bulunan kitaplar görüntülenebilir. 

 Kütüphaneye gelmeden, ödünç alınan kitapların yenileme yani uzatma işlemi 

yapılabilir. Uzatma işlemi, en erken eserin iade tarihinden 2 gün önce yapılabilir. 

 Başka okuyucular üzerinde bulunan kitaplar için kütüphaneye gelmeden ayırtma işlemi 

yapılabilir. 

Yayın Önerisi Eklemek; 

Kullanıcı tarafından, kütüphanede bulunması istenen yayınlar için yayın önerisi yapılabilir. 

   Yayın önerisi yapmak için üye sayfasından "Yayın Önerisi Yap" tıklanır. 

   Önerler başlığı altından önerilmek istenen yayın için daha önce öneri yapılıp       

yapılmadığı kontrol edilir. 
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 Yayın daha önce önerilmemişse "Öneri Ekle" tıklanarak önerilmek istenen esere ait 

bilgiler ilgili alanlara kaydedilir. 

 "Öneri Yap" tıklanarak işlem tamamlanır.  

 Kullanıcılar tarafından yapılan yayın öneriler, kütüphane personeli tarafından önerilerin 

yönetim işlemleri   tamamlandıktan sonra "reddedildi" veya "incelemeye alındı" 

olarak üye sayfasında görülür.  
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SÖZLÜK 

BARKOD NUMARASI: Demirbaş numarasıdır. 

BİBLİO: Künye  

CVS: Daha çok Microsoft Excel gibi veri tabanı programlarında kullanılan bir çıktı dosyasıdır. 

KOHA da liste alabilmek için kullanılmaktadır. 

DIŞARIDA: Ödünç verilmiş olan, kütüphane dışında bulunan eserler için kullanılan terimdir. 

KATEGORİ: Grup, sınıf, aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan 

şeylerin tamamı, 

KAYIT HAVUZU:  Başka kütüphanelerden veri transferi yöntemi ile alınan katalog 

kayıtlarının tutulduğu alan 

KÜNYE: Eserin adı, yazarı, yayın bilgileri, fiziksel nitelikleri gibi özelliklerini gösteren kayıt 

kısaca eserin kimliğidir. 

KÜNYE NUMARASI: Eserin, genel sistem içinde aldığı kayıt/sıra numarasıdır. Barkod 

numarası ile karıştırılmamalıdır. 

MATERYAL: Kütüphane  koleksiyonunda bulunan kitap, dergi, harita. atlas, CD, DVD, kaset 

vb. eserlerden her biri. 

METİN BELGESİ: Windows işletim sisteminde metin yazma işi için kullanıma sunulmuş 

program parçasıdır. Sağ fare düğmesine tıklanınca gelen menüden "yeni" tıklanarak ulaşılır. 

ÖGE EKLE/DÜZENLE: Eserin, kütüphanemize ilişkin yerel yer bilgilerinin bulunduğu 

sayfaya yönlendiren başlıktır. 

SANAL RAF: Kullanıcılar tarafından yapılan katalog taraması sonucunda, daha sonra 

kullanılmak üzere seçilen materyallerin bibliyografik kayıtlarından oluşturulan dosyadır. 

VAROLAN BİLGİLER: Öge Düzelt/Ekle sayfasında karşımıza çıkan, kütüphanemizde 

varolan eseri yerel yer bilgilerinin bulunduğu satırdır. 

YENİ BİLGİ EKLE: Öge Düzelt/Ekle sayfasında, kütüphanemize yeni kaydedilecek esere ait 

yerel yer bilgilerini içerecek olan ve doldurulmaya hazır bilgi alanlarıdır. 

YEREL YER BİLGİLERİ: Eserin fiyatı, kütüphanedeki yeri, nasıl sağlandığı, barkod 

(demirbaş) numarası, ödünç verilip verilemeyeceği gibi kütüphanemize özel bilgilerdir. Eski 

programdaki demirbaş sayfasına karşılık gelmektedir. 
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