
ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, 
SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ:  
 
(Kütüphane hesabı oluşturabilmek için kütüphaneye gelerek, üye olup şifre almanız 
gerekmektedir). 
 
Kullanıcı hesabınızla şu işlemleri yapabilirsiniz: 
  

 Kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz 

 Ödünç almış olduğunuz kitap ya da kitapların künye bilgileri, alış tarihi, iade tarihi 
iade tarihine kalan gün sayısı ve varsa kütüphaneye olan ceza borcunuzu görebilirsiniz 

 Kitaplarınızın süresini uzatabilirsiniz 

 Geçmiş dönemlerde alıp iade etiğiniz kitapların arşivini görebilirsiniz 

 Rezerve yapabilirsiniz ve yaptığınız rezervlerin arşivini görebilirsiniz 

 İlgi alanlarınıza giren kitapların listesini görebilirsiniz 

 ILL (Kütüphanelerarası ödünç verme) yoluyla Türkiye’de bulunan diğer üniversite 
kütüphanelerinden kitap isteğinde bulunabilirsiniz (Bu hizmetten sadece akademik 
personel yararlanabilmektedir) 

 
 
Kütüphane Hesabına Giriş : 
 
Kütüphane ana sayfasında bulunan “Kütüphane Hesabım” alanına üyelik bilgileri yazılarak 
oturum açılır. 
 

 
 
 
 
Açılan sayfada Şahsi Bilgilerim, Üzerimdekiler, İadelerim, Arşivim, Ayırttıklarım, İlgi 
Alanlarım, Listem, Ödünç-İstek gibi kutucuklar vardır. 
 
 
 
 
 



Şahsi Bilgilerim : 
 

 
 
Bu alanda şahsi e-posta adresinizin mutlaka güncellenmesi gerekmektedir Çünkü üzerinizdeki 
yayın geciktiğinde yada rezerve yaptığınız yayın kütüphaneye geldiğinde kütüphane sizi e-
posta adresiniz aracılığı ile bilgilendirmektedir. 
 
Yine bu alandan şifrenizi de güncelleyebilirsiniz. Ayrıca ilgi duyduğumuz konu başlıklarını 
yazarak ilgilendiğiniz kitapların listesini görebilirsiniz. 
 
 
Üzerimdekiler (Süre Uzatma) : 
 

 
 
  
Bu alanda üzerinizdeki kitap/kitaplara ait kısa künye bilgileri (Eser adı, yazar adı vb.) alış ve 
iade tarihleri, iade gününe kalan gün sayısı ve varsa kütüphaneye olan ceza borcunuzu 
görebilirsiniz. Üzerinizde kayıtlı olan kitabın süre uzatma işlemleri de bu alandan 
yapılmaktadır. 
 
Süre uzatımı, iade tarihine en fazla 5 gün kala yapılabilmektedir. Daha önceki bir tarihte 
uzatma yapmak isteseniz de uzatma butonu aktif olmayacaktır. Bu kısıtlamanın nedeni, aynı 
kitaba gereksinim duyabilecek diğer kullanıcıların rezerve yapabilmesine olanak sağlamaktır. 
Eğer üzerinizdeki kitap bir başkası tarafından rezerve edilmiş ise süre uzatımı yapılamaz.  



 
Uzatma işlemi için kitabın demirbaş numarasının yanındaki yeşil butona basmanız 
gerekmektedir. Bu butonun aktif olabilmesi için kütüphaneye ceza borcunuzun olmaması ve 
kitabın başka bir kullanıcı tarafından reserve edilmemiş olması gerekmektedir. 
 
 
İadelerim : 
 
 

 
 
Bu alanda daha önce kütüphaneden almış olduğunuz kitapların eser adı, yazar adı, alış ve iade 
tarihi gibi arşiv bilgilerini görebilirsiniz. 
 
 
Ayırttıklarım : 
 
Bu alanda ayırtma/rezerve yaptığınız kitapları görebilirsiniz. Ayırtma işleminin amacı, 
ihtiyacınız olan fakat o an için bir başka kullanıcıya ödünç verilmiş kitabı, iade edildiğinde 
öncelikli olarak alma hakkı kazanmaktır.  
 
Rezerve yapabilmek için önce katalog taramadan ilgili kitap taranır. Eğer kitap 
kütüphanemizde varsa ve başka bir okuyucu üzerindeyse rezerve yapabiliriz. (Rafta bulunan 
kitaba rezerve işlemi yapılmayıp sadece ödünçteki kitaplara rezerve yapılabilir.) 
 

 
 
 
 



Ayırtma için aşağıdaki örneği incelersek; 
 
Aradığımız kitap “Mühendisler için sayısal yöntemler : yazılım ve programlamayla” adlı kitap olsun…  

Bu kitap katalog taramadan taratıldığında başka bir okuyucuda olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle 
kitap ödünçte olduğu için “ayırtılabilir” durumdadır. 
 

 
 

Bu kitap için açılan tabloda “ayırt”  butonuna tıklandığında bu kitap sizin adınıza ayırtılacak ve iade 
edildiğinde size e-postayla haber verilecektir. İade tarihinden itibaren 3 gün içinde alınmayan rezerve 
kitaplar, yeniden genel koleksiyon içine katılır. 
 
Ödünç İstek : 
 
(Bu hizmet, sadece YTÜ akademik personeline verilmektedir.) 
Bu alanda kütüphanemizde olmayıp, Türkiye’deki diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan 
kitaplara ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Verme) yoluyla istekte bulunulabilir.  
 
Bu hizmetten yararlanabilmek için aşağıdaki alanın doldurulması yeterlidir. 
 

 
 



 
Kitabın geliş süresi, kitabın istendiği üniversitenin yerine göre (şehir içi ve şehir dışı) değişiklik 
gösterebilir. (Ortalama süre yaklaşık 1 haftadır) 
Bu hizmette kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenir. İstekte bulunulan materyal 
kütüphanemize ulaştığında okuyucuya telefonla haber verilmektedir. 


