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SİSTEME GİRİŞ-KATALOG TARAMA

-UZATMA AYIRTMA

Katalog Tarama sayfasına girebilmek için: 

adres 

sayfasından «Katalog-Katalog tarama» 

sekmesinden veya internet adres çubuğundan 

yazdığınızda otomasyon 

programımızın tarama sayfasına giriş yapmış 

olursunuz

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI kutuphane@aku.edu.tr

http://tarama.aku.edu.tr/yordambt-yordam.php


Kütüphanemize üye olduktan sonra «Katalog sayfasından» –

Oturum Aç sekmesinden öğrenciler için üye kodu: Öğrenci No 

şifre ise ilk girişte TC No son 4(dört) hanesidir. Akademik ve İdari 

Personelimiz için Üye Kodu: Sicil no, şifre yine aynı şekilde TC 

son hanesidir. İşleminiz bitince oturum kapatmayı unutmayınız 

ve lütfen şifrenizi bir başkası ile paylaşmayınız!!!

Öğrenci no veya sicil no

TC kimlik Son 4 Hanesi

OTURUM AÇMA BİLGİLERİ

DEĞİŞİKLİK YAPMADI 
İSENİZ
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Oturum açtıktan sonra «Üzerimdekiler» sekmesinden aldığınız 

kitapları eser gecikmemiş veya eser üzerinde ayırtma yoksa

son 3 gün (-2) kala uzatma ikonu «Durum» kısmından aktif 

olacaktır. Kütüphane otomasyon sistemi size kitaplarınızın 

iadesine son 3 gün kala kitaplarınızı uzatmanız için hatırlatma 

maili gönderir. Güncel olarak kullandığınız mail adresini 

«ŞAHSİ BİLGİLERİM» kısmından düzenleyebilirsiniz.

Buradan 

Uzatma 

Yapabilirsiniz

KİTAP UZATMA İŞLEMLERİ
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KATALOG TARAMA VE AYRINTILAR

Oturum açmanıza gerek olmadan 

Katalog tarama sayfasından 

aradığınız kaynağı; eser adı, yazar 

adı vs. tarama yapabilirsiniz. 

Aradığınız eserin «Durum» 

kısmından «Rafta olup olmadığını ve 

«Yer Numarasını» almayı 

unutmayınız lütfen.

Not: İade Tarihi Yazan kitapları oturum açıp 

ayırtabilirsiniz ekran görüldüğü üzere rafta ve 

iade’de kitaplar bulunmaktadır.
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KİTAP AYIRTMA(REZERV) VE DİĞER BİLGİLER

Oturum açtıktan sonra aradığınız eseri tarama yapıp «İade 

Tarihi» yazan yere tıklayıp eserin iade tarihi geçmemiş ise 

ayırtma işlemi yapabilirsiniz.» Ayırtma İkonu’na» 

tıkladığınızda size kütüphaneye uğrama tarihlerini belirtir. 

Yine Otomasyon programımız size kitap geldiğinde hatırlatma 

maili gönderir. Ayırttıklarım kısmından ayırttığınız eseri 

görebilir silebilirsiniz. «Şahsi Bilgilerim» Kısmından şifrenizi 

değiştirebilir ilgi alanları oluşturabilir, «Kütüphaneciye Sor» 

kısmından her türlü sorunuzu veya şikayetinizi kütüphanemize 

iletebilirsiniz.              İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

Kitap Ayırtma 

İkonu

KİTAP AYIRTMA(REZERV) VE DİĞER BİLGİLER
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