
KATALOG TARAMA 
REHBERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI



Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı anasayfası

üzerinden Hızlı Erişim menüsü alt

sekmesinde bulunan katalog

tarama seçeneği tıklanır.



Aramak istediğiniz yayın için; yazar

adı, eser adı üzerinden tarama

yapabildiğiniz gibi; konu üzerinden

belirlediğiniz anahtar sözcükler ile de

taramanızı gerçekleştirebilirsiniz.



Örnek taramamızda, eser adı üzerinden

“yapay zeka” ile ilgili arama

yapılarak konuyla ilgili yayınların listesi

ekrana gelecektir.

Tarama sonrasında ekranda

listelenen yayınları görebilirsiniz.

Her yayın için; bulunduğu

kütüphane, durum bilgisi ve yer

numarası hakkında bilgilere

erişebilirsiniz.



Yer Numarası İle Basılı Yayına Nasıl Ulaşabilirim?

➢ Tarama sonucunda kaynaklara erişebilmek için yayının yer numarası dikkate alınarak bulunduğu rafa 

gidilir. 

➢ Kütüphanedeki basılı yayınlar Library of Congress Classification’a (Kongre Kütüphanesi Sınıflama 

Sistemi-LC) göre açık raf şeklinde düzenlenmiştir. 

➢ Her konu, harf/harflerle ve rakam/rakamlarla gösterilmektedir. 

➢ Kütüphanede kaynaklar A’dan Z’ye doğru sıralanmıştır.



LC’ye göre Basılı Kaynakların Sıralaması



WEB ÜZERİNDEN UZATMA NASIL YAPILMAKTADIR?

Oturum aç sekmesine sağ üst

menü üzerinden erişebilirsiniz.



Akademik/İdari Personel için;

Üye/Kullanıcı kodu: Üniversite/Kurum sicil
numarası,
Şifre: Kütüphane mail adresinize gelen
şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra
güvenliğiniz için şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

Öğrenci için;

Üye/Kullanıcı kodu: Öğrenci numarası,

Şifre: Kütüphanemail adresinize gelen şifre

ile sisteme giriş yaptıktan sonra güvenliğiniz

için şifrenizi güncelleyebilirsiniz.



Üzerimdekiler alanında ödünç aldığınız
yayınlarınızın listesini görebilirsiniz. Ödünç
aldığınız basılı kaynakların kullanımına
devam edecekseniz kütüphaneye
gelmeden uzatma işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
İade tarihine 3 gün kala üzerimdekiler
alanındaki uzatma butonu aktif hale
gelecektir.

İadesi geciken basılı yayınların uzatma

işlemi yapılmamaktadır.



İadelerim alanı, ödünç alıp iade ettiğiniz
yayın bilgilerinin listelendiği alandır.



WEB ÜZERİNDEN KAYNAK AYIRTMA NASIL 

YAPILMAKTADIR?



Ayırtma için ilk aşama; katalog

taramadır.

Arama kutucuğuna ekranda

görülen arama seçenekleri
kullanılarak tarama yapılabilir.

Tarama sonunda ekranda

listelenen yayınların durum

bilgileri kontrol edilerek, iade

tarihi olan yayınlar için ayırtma

işlemi gerçekleştirilebilir.



İade tarihi olan kaynak üzerine

gelinerek sağ üst köşede bulunan

ayırt seçeneği tıklanır.

Ekrana gelen görüntü ile ayırtma

işlemine devam edebilirsiniz.



Ayırtılan basılı yayın kütüphaneye iade

edildiğinde ayırtma işlemi yapan

kullanıcıya e-posta ile bilgilendirme

yapılmaktadır.

Kullanıcı ayırttığı basılı yayını 2 gün

içerisinde almadığı takdirde diğer ayırt

eden kullanıcıya bilgi verilir. Yayını ayırtan

başka kullanıcı yoksa yayın rafa

gönderilir.



Ayırttığınız yayınları ayırttıklarım

alanında görerek üzerinde

güncelleme yapabilirsiniz.



Kütüphanede bulunmayan,

alınmasını talep ettiğiniz

yayınların künye bilgilerini

ekranda gördüğünüz formu

doldurarak yetkili birime

ulaştırabilirsiniz.



Kütüphaneciye sor alanı, kullanıcıların

kütüphane hizmetlerine yönelik beklenti ve

taleplerinin iletildiği alandır.

Kullanıcılardan gelen e-postalara geri bildirim

yapılmaktadır.



Cep kütüphanem ile, kütüphane

kaynaklarına erişebilmek, ödünç aldığınız

yayınlarınızı görebilmek ve üyelik

işlemlerinizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.

Cep kütüphanem, Google play

üzerinden ücretsiz olarak

indirebileceğinizmobil uygulamadır.



Her türlü soru ve talepleriniz için;

kutuphane@alanya.edu.tr adresinden bize
ulaşabilirsiniz.
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