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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Başkanlık bünyesindeki tüm elektronik yayınların temin edilmesini, 

kullanıma sunulmasını ve eğitim-destek hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak için sistem 

oluşturmaktır. 

2. KAPSAM

Elektronik Yayın İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Abonelik/Satınalma Süreci, Elektronik 

Yayınların Kullanıma Sunulma ve Kullanıcı Eğitim-Destek Süreci ve faaliyetlerini kapsar. 

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Elektronik Yayınlar Sorumlusu sorumludur; diğer 

sorumluluklar uygulama metni içersinde belirtilmiştir. 

4. TANIMLAR

Elektronik Yayın: Bilgisayar veya diğer akıllı elektronik cihazlarla tam metin veya 

bibliyografik erişim sağlanabilen; ağlara bağlı bilgisayarlarda depolanan metin, görüntü, ses ve 

çoklu ortam-multimedya türü nesneler içeren, dijital ortamda işlenmiş bilgi ve belgenin çeşitli 

formatlarda (kitap, dergi, tez, atlas,vb.) geleneksel baskı yöntemleri kullanılmadan üretilmiş 

türüdür.   

EBYS: İstanbul Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi  

5. UYGULAMA

5.1. Elektronik Yayın İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Abonelik /Satınalma İşlemleri 

Başkanlık ve Başkanlığa bağlı birim kütüphanelerinin elektronik kaynak ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, taleplerin resmi yazı (EBYS) ve elektronik posta yolu ile alınmasıyla başlar.  

Bütçe doğrultusunda talepler ve mevcut durum Daire Başkanı, Şube Kütüphaneler Şube Müdürü 

ve Elektronik Yayınlar Sorumlusu tarafından değerlendirilir; öncelikle kullanım istatistikleri 

şartları karşılayan ve aboneliği devam eden elektronik kaynakların abonelik yenileme işlemi 

başlatılır. Elektronik yayınlar için yayınevlerinin kurumsal tanıtım toplantı ve seminerlerinden 

elde edilen notlar, broşürler, yayınevinin web sayfası ve içerik incelenir, daha önce deneme 

erişimine açılmışsa ve deneme kullanım istatistikleri mevcutsa ön değerlendirmeye alınır. 

Çekirdek koleksiyonun maliyet hesabından sonra yeni taleplerden ve ön değerlendirmeye 

alınmış olanlardan koleksiyona, bütçe ve içerik açısından uygun olanlar belirlenir ve satınalmaya  
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bildirilir. “Kütüphane Satınalma Prosedürü (İÜ/KDDB/PR-004)”ne uygun olarak abonelik/alım 

işlemi başlatılır. 

5.2. Elektronik Yayınların Kullanıma Sunulması ve Kullanıcı Eğitim-Destek İşlemleri 

5.2.1. Elektronik Yayınların Kullanıma Açılması 

Elektronik Yayınlar Sorumlusu tarafından üç aşamalı işlem yapılır.  

-Erişimin kontrolü ve kütüphane sayfasına eklenmesi,

-Kütüphane ve üniversite ana sayfasında duyurusunun sağlanması,

-Kütüphane kataloğunda ve toplu tarama motorunda erişimi ve görünürlüğü,

Aboneliği gerçekleştirilen elektronik kaynaklara erişim için Elektronik Yayınlar Sorumlusu 

tarafından üniversitenin IP (İnternet Protokol) aralığı ilgili firmaya bildirilir ve bu aralık ilgili 

firma tarafından eşleştirilir.  

Eşleştirme sonucunda ilgili kaynağa erişimin sağlanıp sağlanamadığı Elektronik Yayınlar 

Sorumlusu tarafından kontrol edilir. Erişimde sorun varsa; problemin kaynağına göre ilgili firma 

ve/veya İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sorun çözüm için iletilir.  

Abone olunan elektronik kaynağın kütüphane web sayfasında ilgili “E-Kaynaklar” sekmesine 

eklenmesi ve araştırmacılara duyurulması için;  kaynağın erişim adresi, içeriğe ilişkin ayrıntılar, 

varsa kullanım klavuzlarını da içeren duyuru metni Elektronik Yayınlar Sorumlusu tarafından 

hazırlanır.Elektronik kaynağın son kullanıcılara (araştırmacılara) ulaşması;  üniversite ana 

sayfasında ve kütüphane sayfasında yayınlanması veya kullanıcılara e-posta/sms yoluyla 

bildirilmesi için ilgili kişi ve birimlere (İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğüne, Bilişim Hizmetleri Sorumlusu  ve İstanbul Üniversitesi Web Sorumlusuna) 

hazırlanan duyuru metni gönderilir. Elektronik Yayınlar Sorumlusu aboneler dışında, yıl içinde 

deneme olarak erişime açılacağı bildirilen elektronik kaynaklar için de son kullanıcıya ulaşana 

kadar yinelenen işlemleri gerçekleştirir.Elektronik kitaplar için duyuru ve kontrol işlemlerinin 

dışında katalog bilgilerini içeren MARC kayıtları ilgili firmadan sağlanır. Bu kayıtların entegre 

kütüphane kataloğuna aktarılma işlemi,  katalog firması program ve/veya kütüphane teknikerleri 

tarafından yapılır.  

Son kullanıcının elektronik yayınları aynı arayüzde taramasını sağlayan programlar varsa, abone 

e-kaynakların program için gerekli olan bilgileri sağlanır ve ilgili firmaya iletilir.

5.2.2. Kullanıcı Eğitim-Destek İşlemleri 

Elektronik kaynakların kullanımı konusunda firma ve kütüphane işbirliği çerçevesinde, ilgili 

firma uzmanları tarafından verilmek üzere tanıtım ve eğitim toplantıları düzenlenmesi Elektronik 

Yayınlar Sorumlusu tarafından Başkanın görüşüne sunulur. Bu toplantılara yer tahsisi ve son 

kullanıcıya duyuru işlemleri, kayıt vb. işlemler Elektronik Yayınlar Sorumlusu tarafından 
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hazırlanır. İlgili Birim Kütüphaneleri ile işbirliğine gidilir. Gerekli durumlarda Şube 

Kütüphaneler Müdürü’nden ve Halkla İlişkiler Birimi’nden destek sağlanır.  

Son kullanıcının her türlü kanalla (telefon, e-posta veya şahsen) erişim esnasında yaşadığı 

sorunlar veya sorular Elektronik Yayınlar Sorumlusuna iletilir. Sorunun niteliğine göre çözüm 

yolu bulunur. Eğer kullanıcının sorunu Elektronik Yayınlar Sorumlusu tarafından 

çözülememişse, çözüm için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve/veya ilgili firmaya veya 

konsorsiyuma durum bildirilir ve çözümü sağlanır. Abonelik çerçevesinde erişim sağlanan 

elektronik yayınların asıl sahibi yayınevleridir. Abonelik işlemi başladığı andan itibaren 

yayınevinin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanım/erişim gerçekleşir. Kütüphane 

tarafından hazırlanan ve yayınevlerinin kurallarını içeren “Elektronik Yayınları Kullanma 

Kuralları”  kütüphane web sayfasında son kullanıcılar için hizmete sunulmuştur. Kurallar ihlal 

edildiğinde ilgili firma tarafından Elektronik Yayınlar Sorumlusuna ve/veya Şube Kütüphaneler 

Müdürüne uyarı gönderilir. Bu uyarılar İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 

gerekli önlemlerin alınması ve tespiti için e-posta ve/veya Resmi yazı (EBYS) ile gönderilir. 

İlgili firmaya sorunun çözümü ve alınan önlemlere ilişkin bilgiler ise Elektronik Yayınlar 

Sorumlusu/Şube Kütüphaneler Müdürü veya gerekli durumlarda -çözüm için eş-zamanlı iletişim 

kurulması ve işlem yapılması gereken durumlarda- direkt İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından iletilir. Elektronik kaynakların kullanım istatistikleri Elektronik Yayınlar 

Sorumlusu tarafından (eğer kurumsal istatistik için kullanıcı adı ve şifre sağlanabiliyorsa) 

periyodik olarak yayınevi sayfalarından takip edilir, indirilen tam metin makale sayıları yıllık 

excel çizelgesine işlenir. Bu çizelgeler üzerinden o yıla ait maliyet analizi gerçekleştirilir. 

Kullanıcı adı ve şifresi mevcut olmayan veritabanları için yayınevinden/sorumlusundan 

istatistikleri temin edilir. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 Kütüphane Satınalma Prosedürü (İÜ/KDDB/PR-004)

7. REVİZYON TAKİP  DURUMU

REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 


