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1. AMAÇ 

 

Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane’deki araştırmacı/kullanıcı hizmetleri 

işleyişine yönelik sistem oluşturmaktır. 

 

2. KAPSAM 

 

Referans/Danışma ve Yararlandırma Hizmeti Süreci, Kullanıcı Kayıt İşlemleri Süreci, Yayın 

İsteme İşlemleri Süreci, Kütüphane İçi Yayın Ödünç Verme-Yayın İade Alma İşlemleri Süreci, 

Depo İşlemleri Süreci, Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi Süreci, Engelsiz Bilgi Merkezi 

İşleyiş Süreci ve faaliyetlerini kapsar. 

 

3. SORUMLULAR 

 

Bu prosedürün uygulanmasından Araştırmacı/Kullanıcı Hizmetleri Sorumlusu sorumludur, diğer 

sorumluluklar uygulama metni içerisinde belirtilmiştir.  

 

4. TANIMLAR 

 

OCLC: Online Computer Library Center 

KİTS: Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi 

Ödünç: Yayınları belirli bir süre ile kütüphane kullanıcısına verme işi. 

ILL:Inter Library Loan 

Ulusal Toplu Katalog: Türkiye’de bulunan kütüphanelerden birçoğunun katalogunu bünyesinde 

barındıran online katalog. 

İade: Ödünç alınan yayının kütüphaneye teslim edilmesi. 

OCR (Optik Karakter Tanıma): Taranmış kâğıt evrakları, PDF dosyaları veya dijital bir 

kamerayla çekilen resimler gibi değişik belge türlerini düzenlenebilir ve aranabilir verilere 

dönüştürmenize olanak sağlayan bir teknolojidir.  

 

5. UYGULAMA 

 

5.1. Referans/Danışma ve Yararlandırma Hizmeti İşlemleri 

 

Referans/Danışma hizmetinde, kütüphane ve kütüphane kaynaklarının etkin kullanımını 

sağlamak amacıyla, kullanıcıların gereksinim duyduğu bilgiye en hızlı ve en doğru biçimde 

ulaşabilmesi için gerekli yardım sağlanır. Bu yardım, Kütüphanecilik eğitimi almış Referans/ 

Danışma Kütüphanecisi tarafından yüz yüze veya telefon, e-posta gibi araçlar yardımıyla 

verilmektedir. 

Merkez Kütüphanede yürütülen kullanıcı hizmetleri “İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri 

Yönetmeliği” çerçevesinde yapılmaktadır. 
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Yararlandırma Personeli tarafından, kullanıcıların aradığı materyalin türüne göre kullanıcılara 

danışmanlık hizmeti verilir. Kütüphane koleksiyonunda kullanıcılara bibliyografik tarama ve 

yayınlara nasıl erişileceği konusunda bilgi verilir. Kütüphane dermesinde yer alan her türlü 

yayından yararlanmak isteyen kullanıcının başvurusundan yayının çıkışına kadar geçen tüm 

süreçlerin gerçekleşmesi sağlanır.Kart katalog veya bilgisayarda yayın arama, hesap açma, 

istekte bulunma, istekleri farklı depolara yönlendirme, yayın isteme bankosuna geldiğinde kimlik 

karşılığı yayını kullanıcıya verme, işi biten yayınlar için kullanıcı kimliğinin geri iadesi ve 

fişlerin iptali veya bilgisayardaki kayıtların kapatılması, yayının depoya iadesini gerçekleştirir. 

 

5.2. Kullanıcı Kayıt İşlemleri  

 

İstanbul Üniversitesi mensupları dışındaki kullanıcılar sisteme kaydedilirken, Entegre Kütüphane 

Otomasyon Sistemi’nde yeni kullanıcı sekmesine tıklanır. Kullanıcı kodu kısmına kullanıcının 

T.C. vatandaşlık numarası veya pasaport numarası yazılır. Öğrenci, akademisyen ya da personel 

olup olmadığı seçilir. Şifre kısmına kullanıcının T.C. vatandaşlık numarası ya da pasaport 

numarası yazılır. Kullanıcının telefon ve e-posta bilgileri alınarak kullanıcının kaydı tamamlanır.  

 

5.3. Yayın İsteme İşlemleri  

 

Kullanıcılar, kullanmak istedikleri yayınları entegre kütüphane otomasyon sistemi kullanıcı 

arayüzü olan http://katalog.istanbul.edu.tr/  internet adresinden talep edebilmektedirler. Bu 

işlemler “Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi Kullanıcı Arayüzü Kullanım Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-017)”na uygun olarak yapılmaktadır; gazete istekleri de “Gazete İstek Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-016)”na uygun olarak gerçekleştirilir. Entegre kütüphane otomasyon sistemi 

kullanıcı arayüzünün arızalı ya da bakımda olduğu durumlarda kullanıcılar “Yayın İsteme Formu 

(İÜ/KDDB /FR-005)” nu doldurarak yayın isteklerinde bulunurlar. 

 

5.4. Kütüphane İçi Yayın Ödünç Verme-Yayın İade Alma İşlemleri  

 

Buradaki işlemler “Ödünç ve İade Talimatı (İÜ/KDDB/TL-018)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Yaralandırma Personeli tarafından, kullanıcının rezerv işlemi yaptığı yayınları ödünç vermek 

için entegre kütüphane otomasyon sistemi ödünç verme sekmesine tıklanır. Kullanıcı kodu ve 

demirbaş kodu, barkod okuyucu ile okutularak yayın kullanıcıya ödünç verilir. Kullanıcıdan 

kimliği alınır ve kimliği soyadına göre alfabetik olarak dizilmiş bölmelerden oluşan kimlik rafına 

yerleştirilir. Kullanıcı yayın iadesi yaparken entegre kütüphane otomasyon sistemi iade al 

sekmesi tıklanır ve demirbaş kodu barkod okuyucu ile okutularak yayın kullanıcıdan iade alınır. 

Kullanıcının kimliği kendisine iade edilir. Kullanıcılar, kütüphane içinde ödünç aldığı yayınları 

kullanıcı hizmetleri bölümünde yer alan tarayıcıları kullanarak “Tarayıcı Kullanım Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-009)”na uygun olarak tarayabilir veya kütüphane içinde yer alan fotokopi 

hizmetinden yararlanabilirler. 

 

 

http://katalog.istanbul.edu.tr/
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5.5. Depo İşlemleri  

 

Kullanıcılar tarafından yapılan yayın istekleri için yapılacak işlemler “Depo İşleyiş Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-008)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Kullanıcılar tarafından yapılan yayın istekleri entegre kütüphane otomasyon sistemi içindeki 

depo modülünde yazdırılır.Yayın isteklerinin yer aldığı fişler üzerinde, yayını talep edenin adı 

soyadı, kitabın adı, yazarın adı ve demirbaş numarası yer alır. Depo Personeli tarafından yayın 

isteklerini demirbaş numarasına göre raflardan bulunur. Bulunan yayınların manyetik bandının 

olup olmadığı kontrol edilir, manyetik bandı olmayan yayınlara manyetik bant takılır.Bulunan 

yayınlar kullanıcı hizmetlerine gönderilmeden önce depo arayüzü programında gönder tuşuna 

basılır. Bulunan yayınlar, kitap asansörüne yerleştirilir ve kullanıcı hizmetlerine gönderilir. 

Okuyucunun kullanıcı hizmetleri personeline iade ettiği, geri gönderilen yayınlar asansörden 

alınır ve demirbaş numarasına göre raflara yerleştirilir. Entegre kütüphane otomasyon sistemi 

üzerinden rezerv konulamayan yayınlar (tez, gazete, dergi), kullanıcı tarafından doldurulan 

Yayın İsteme Formu (İÜ/KDDB/FR-001) ile talep edilir. Yayın İsteme Formları okuyucu 

tarafından doldurulduktan Okuyucu Hizmetleri personeline kimlikle birlikte teslim edilir. Yayın 

İsteme Formları yayın asansörleri ile ilgili yayın depolarına gönderilir. Depo görevlilerinde 

çıkarılan yayınlar Okuyucu Hizmetleri Bölümüne yayın asansörleri ile gönderilir. Yayınlar 

Okuyucu Hizmetleri personeli tarafından istekde bulunan okuyuculara kimlik karşılığında verilir. 

 

5.6.Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi İşlemleri 

 

Merkez Kütüphane ve bağlı birim kütüphanelerinde mevcut olmayan yayınlar için yapılacak 

işlemler “Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi Yayın İsteme Talimatı (İÜ/KDDB/TL-

006)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Üniversitenin  akademik, idari personeli ve yüksek lisans/doktora öğrencileri tarafından talep 

edilen makale ve kitaplar Ulusal Toplu Katalog üzerinde aranır, KİTS aracılığı ile diğer 

üniversite kütüphanelerinden ödünç istenir.  Bu sistem üzerinden temin edilen kitaplar, kargo 

aracılığıyla merkez kütüphane Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri Personeline ulaştırılır. İlgili 

personel, gelen yayını isteyen kullanıcıya ödünç verir. Ödünç süresi dolan yayınlar, kullanıcıdan 

alınır, tekrar kargo aracılığıyla ait olduğu kütüphaneye gönderilir. Yayınların kargo şirketleri 

tarafından faturalandırılan geliş ve dönüş kargo ücretleri kullanıcı tarafından karşılanır. 

Diğer üniversite kütüphanelerinden, kütüphanemize gelen ödünç yayın talepleri için yapılacak 

işlemler “Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi Yayın Gönderme Talimatı (İÜ/KDDB/TL-

007)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

merkez kütüphane ve bazı fakülte kütüphaneleri dermesinden KİTS aracılığı ile karşılanır. 

Bizden talep edilen yayınlar merkez kütüphane veya bağlı birim kütüphaneleri dermesinden 

temin edilerek, kargo şirketi aracılığıyla isteyen kütüphaneye ödünç gönderilir. Yayınların kargo 

şirketleri tarafından faturalandırılan geliş ve dönüş kargo ücretleri, istek yapan kütüphanenin 

kullanıcısı tarafından karşılanır. 

Üniversitenin akademik, idari personeli ve yüksek lisans/doktora öğrencileri tarafından talep 

edilen fakat Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinden karşılanamayan yayınlar OCLC 
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aracılığıyla yurtdışındaki kütüphanelerden talep edilir. OCLC platformu üzerinden, talep edilen 

yayın aranır ve bulunduğu kütüphaneden ödünç istenir. Yurtdışından temin edilen yayınların 

geliş ücretleri İstanbul Üniversitesi OCLC hesabından karşılanır. Bu sistemle temin edilen 

yayınlar isteyen kullanıcıya teslim edilir. Kullanım süresi sona eren yayınlar kullanıcıdan iade 

alınır ve ait olduğu kütüphaneye gönderilir.  Yurtdışındaki kütüphanelerden, kütüphanemize 

gelen ödünç yayın talepleri de merkez kütüphane ve bazı fakülte kütüphaneleri dermesinden 

karşılanır. Bizden talep edilen yayınlar merkez kütüphane veya bağlı birim kütüphaneleri 

dermesinden temin edilerek, OCLC aracılığıyla isteyen kütüphaneye ödünç gönderilir. 

Yurtdışından temin edilen yayınların kargo şirketleri tarafından faturalandırılan dönüş kargo 

ücretleri, istek yapan kullanıcı tarafından karşılanır.  

Tüm bu işlemlerin yürütülmesi için uygulanan ILL kuralları İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi web sayfası üzerinden bulunur. 

 

5.7. Engelsiz Bilgi Merkezi İşleyiş Süreci 

 

Görme engelliler için kitap seslendirmek isteyenler Engelsiz Bilgi Merkezine başvurur. Sesli 

kitap için içeriden ve dışarıdan ses geçirmeyecek şekilde bir ses stüdyosu, stüdyonun içinde 

mikrofon, bilgisayar, ses düzenleyici, klima, sandalye ve bilgisayarın içinde ses kaydedici bir 

program gerekmektedir. Kitap seslendirmek isteyen kişilerden deneme kayıtları alınır ve bu 

kayıtlar görme engelli çalışanlarca değerlendirilir. Okuyucunun sesinin diksiyon açısından uygun 

görülmesi durumunda, seslendirme için gün ve saat belirlenerek program yapılır. Okuyucudan 

gelen taleplerden veya güncel olan kitaplardan seçim yapılarak belirlenen kitaplar eğer başka 

kütüphanelerde seslendirilmemişse belirlenen gün ve saatte seslendirilir. Seslendirme işlemi 

“Sesli Kitap Oluşturma Talimatı (İÜ/KDDB/TL-012)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Seslendirme bittikten sonra üzerinde gerekli montaj yapılır. Sesli kitap, talep eden görme 

engelliye verilir. 

Talep edilen elektronik kitap istekleri  kütüphane ya da engelsiz bilgi merkezi arşivinde 

araştırılır. Eğer arşivde yoksa tarama işlemi yapılır. E-kitap üretimi için tarayıcı, bilgisayar, 

ABBY Fine Reader programı ile OCR yazılımı gereklidir. Optik karakter tanımlayıcı programla 

işlemden geçirilip, talep edilen formatta (Word, PDF,Txt,MP3…vb) kaydedilir ve kullanıcıya 

teslim edilir. Buradaki işlemler Engelsiz Bilgi Merkezi Personeli tarafından “E-Kitap Oluşturma 

Talimatı (İÜ/KDDB/TL-011)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Braille çıktı talep eden kullanıcı tarafından yeterli miktardaki Bristol kağıdı Engelsiz Bilgi 

Merkezi Personeline verilir. Engelsiz Bilgi Merkezi Braille Yazıcı ile baskı işlemini 

gerçekleştirerek kullanıcıya teslim edilir. Buradaki işlemler “Braille Yayın Hazırlama Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-010)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Grafik ve şekil baskısı isteyen kullanıcı ilgili materyallerin dijital baskısını Engelsiz Bilgi 

Merkezi Personeline ulaştırır. Eksiklikler üzerinden piaf kalemiyle geçilerek piaf grafik 

kabartma cihazı ile baskı yapılır ve kullanıcıya teslim edilir. Buradaki işlemler “Piaf Cihazı 

Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-014)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Ekran büyültme cihazını kullanmak isteyen görme engelli istediği materyali cihazda büyülterek 

okur. Az görenler için olan bu cihaz yazı boyutunu 40 kata kadar büyütür. Ayrıca yazının arka 
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font ve yazı rengini değiştirerek az görenlerce kolay okunmasını sağlar. Bu işlemler “Ekran 

Büyütme Cihazı Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-015)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

Sara cihazını kullanmak isteyen kullanıcı, istediği materyali getirir ve cihazın tablasına koyup 

ilgili düğmelerine basarak kullanır. Buradaki işlemler “Sare Cihazı Kullanım Talimatı 

(İÜ/KDDB/TL-013)”na uygun olarak yapılmaktadır. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği
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 Tarayıcı Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-009)

 Braille Yayın Hazırlama Talimatı (İÜ/KDDB/TL-010)

 E-Kitap Oluşturma Talimatı (İÜ/KDDB/TL-011)

 Sesli Kitap Oluşturma Talimatı (İÜ/KDDB/TL-012)

 Sare Cihazı Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-013)

 Piaf Cihazı Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-014)

 Ekran Büyütme Cihazı Kullanım Talimatı (İÜ/KDDB/TL-015)

 Gazete İstek Talimatı (İÜ/KDDB/TL-016)
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