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1. SORUMLULAR 

 

Bu talimatın uygulanmasından Sayısallaştırma Personeli sorumludur. 

 

2. TANIMLAR 

 

Tarama Operatörü: Matbu ve/veya yazma eserleri, belirlenmiş kurallar çerçevesinde dijital 

ortama tarayıcı vasıtasıyla aktaran kişi. Sayısallaştırma personeli.  

 

Tarayıcı: Tek kullanıcının kullanması için tasarlanmış, A0, A1, A2 ve A3 boyutlarında, 

renkli/siyah-beyaz, tiff, tiff-jpeg, jpeg, pdf formatlarında çekim yapabilen gelişmiş tarayıcı. 

 

İş İstasyonu: Tek kullanıcının kullanması için tasarlanmış, yüksek grafik ve görüntü işleme 

performansına sahip, kişisel bilgisayara göre daha güçlü performans sağlayan makinelerdir. 

 

3. UYGULAMA 

 

1. Tarama operatörü çalışmaya başlamadan önce; düzenli olarak temiz yumuşak bez (fiber bez) ile 

tarayıcı masası, cam tabla ve beyaz referansın tozunu alınız. Cam kapak ve beyaz referansın tozunu 

almak için ayrı bir yumuşak bez (fiber bez) ve tarayıcı masası için de ayrı bir yumuşak bez (fiber 

bez) kullanınız. 

 

2. Tarayıcı cam tablasının temizliğinde “cam sil” kullanınız. Cam sil dışında başka bir temizlik 

malzemesi kullanmayınız. 

 

3. Tarayıcı otomatik beşiğinin temizliğinde; yumuşak fırça ve/veya şarjlı el süpürgesi kullanınız. 

 

4. Tarama operatörü çalışmayı bitirirken, önce Omniscan yazılımını kapatınız. Sonra PC (İş 

İstasyonu) kapatınız. PC (İş İstasyonu) tamamen kapandıktan sonra tarayıcı beşiğini otomatik 

kilitlemeden çıkararak, cam kapağı her iki yüzünü kapatacak şekilde koruyucu örtüsünü düzgün 

bir şekilde yerleştiriniz ve cam kapağı kapatınız. 

 

5. Tarayıcıya bağlı PC (İş İstasyonu) sadece tarama işi için kullanınız. Flash disklerle, harici hard 

disklerle bulaşabilecek virüslere karşı lisanslı anti-virüs programı kullanınız. 

 

6. Tarama operatörü, teknik servis yetkilisinin konumlandırdığı PC’ nin (İş İstasyonunun) yerini 

değiştirmeyiniz. Çünkü, tarayıcıdan gelen 2 adet firewire bağlantı kabloları gevşeyip ark yapmak 

suretiyle arızaya sebebiyet verebilirsiniz. 
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7. Tarayıcıya, sırt kalınlığı 10 cm.’yi yayınların çekimini yapınız. Sırt kalınlığı 10 cm.’yi aşan 

yayınlarda Bölüm Sorumlusuna danışınız. 

 

8. Tarayıcı sistem de; cam kapak kullanılarak yapılan tarama sürecinde kitap beşiği kilitleme 

mekanizması teknik personelin anlattığı biçimde kullanınız. Aksi durumda kitabın bulunduğu sağ-

sol tablada sayfa yüksekliği değişeceği için cam kapak motor ünitesi zarar görmesine sebebiyet 

verebilirsiniz. 

 

9. Tarama operatörü tarama yaparken; saat, yüzük, künye, telli dosya, ataç, iğne, makas, v.b. metal 

cisimler cam kapak ve kitap beşiğine verebileceği olası zararlar nedeniyle kesinlikle 

kullanmayınız. 

 

10. Tarama operatörü; sayısallaştırılacak yayınlarda, olası tozların temizleme işlemini, tarayıcının 

ve iş istasyonunun bulunduğu ortamda yapmayınız. Bu tür yayınların temizleme işlemi için 

temizlik personelinden destek alınız. 

 

11. Tarama operatörü; tarayıcı sistemin çalışmasında düzensizlik gözlemler ya da problemle 

karşılaşırsa, tarayıcı sistemi teknik personelin anlattığı prosedürlere uygun biçimde cihazın güç 

kaynağını kapatınız ve Bölüm Sorumlusuna bilgi veriniz. 

 

12. Tarayıcı sistemde yaşanan sorun hakkında yetkili teknik servis personeline bilgi veriniz. 

Kesinlikle yetkili teknik servis personeli dışında müdahale etmeyiniz. 

 

13. Tarama operatörü; tarayıcı ve tarama yazılımı (Omniscan) ile çalışırken tarayıcı kapatmayınız. 

Aksi taktirde; çalıştığı iş dosyası, tarama yazılımının  zarar görmesine ve bu süreç sonunda tarayıcı 

ve tarama yazılımı tekrar iletişime geçtiğinde tarayıcının ayak pedalı, tarama paneli gibi bileşenleri 

devre dışı kalmasına sebebiyet verebilirsiniz. 

 

14. Tarayıcıda; matbu ve/veya yazma eserlerin tarama işlemi dışında, tarama işlemi yapmayınız. 

 

15. PC (İş istasyonu); ekran (monitör) ve kasasının tozunu alırken temiz yumuşak bez (fiber bez) 

kullanınız. 

 

16. PC (İş istasyonu) işletim sistemi, anti virüs programı, adobe acrobat programı ve olması 

gereken diğer programların güncelleştirmelerini hassasiyetle yapınız. Her hangi bir sorunla 

karşılaşırsanız Bölüm Sorumlusuna başvurunuz. 

 

17. PC (İş istasyonu) amacı dışında programlar, uygulamalar vb. indirmeyiniz, kurmayınız. 
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4.İLGİLİ DOKÜMANLAR 
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