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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

TARİH 

(İlgili Birimin Adı) 

 

 

YAPILACAK İŞİN MUHTEVASI 

 

 

YAPILAN İŞLEMİN SONUCU 
 OCAK  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

 
Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

Kütüphane 

(Yıllık) 

Türkiye İstatistik Kurumu’na “Kütüphane İstatistikleri” hakkında 

bilgi sunulacaktır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’na “Kütüphane 

İstatistikleri” hakkında bilgi sunuldu. 
 ŞUBAT  
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Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

 
 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

 MART  

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 
Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 
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Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunuldu.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve “Değer 

Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların “Taşınır 

İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

Kütüphane 

(Kitap Alımı) 

Tarafımıza gönderilen Kitap istek formlarına istinaden, yurt içi 

kitap satın alınması için birime gelen listelerin Kütüphanemizin 

“Derme Geliştirme Politikası”na uygunluğun kontrol edilecek ve 

Bibliyografik Doğrulaması yapılacaktır. 

Tarafımıza gönderilen Kitap istek formlarına istinaden, 

yurt içi kitap satın alınması için birime gelen listelerin 

Kütüphanemizin “Derme Geliştirme Politikası”na 

uygunluğun kontrol edilecek ve Bibliyografik 

Doğrulaması yapıldı. 

 

Kütüphane 
“Kütüphane Haftası” sebebiyle, Kütüphane etkinliklerini 

duyurmak için akademik birimlerle ilişki ve iletişimini 

güçlendirerek desteklerini sağlamak amacıyla Kütüphanemizin 

tanıtımının yapılması planlanmaktadır. 

“Kütüphane Haftası” sebebiyle, Kütüphane 

etkinliklerini duyurmak için akademik birimlerle ilişki 

ve iletişimini güçlendirerek desteklerini sağlamak 

amacıyla Kütüphanemizin tanıtımı yapıldı. 
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 NİSAN  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

 

Kütüphane 
Yurt içi satın alımı için piyasa araştırması ve ihale çalışmaları 

yürütülecektir. Piyasada bulunan Türkçe kaynakların araştırılması 

yapılacak ve gerekli görülenler satın alınacaktır. 

Yurt içi satın alımı için piyasa araştırması ve ihale 

çalışmaları yürütüldü. Piyasada bulunan Türkçe 

kaynakların araştırılması yapılacak ve gerekli 

görülenler satın alındı. 
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 MAYIS  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 
 HAZİRAN  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane (Sürekli) Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 
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  gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 
 TEMMUZ  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için Proxy 

ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke 

dışından erişim için Proxy ayarları hakkında hizmet 

sunuldu. 
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Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 
 Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

 

Kütüphane 
Yurt içi ve yurt dışından satın alınan kitapların teslim edilmesinden 

sonra “Teslim Alma ve Muayene Komisyonu” ve “Sayım ve 

İnceleme Komisyonu”na sunulacaktır. 

Yurt içi ve yurt dışından satın alınan kitapların teslim 

edilmesinden sonra “Teslim Alma ve Muayene 

Komisyonu” ve “Sayım ve İnceleme Komisyonu”na 

sunuldu. 
 AĞUSTOS  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 
 Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve Bağış   olarak   gelen   kitaplar,   “Sayım   ve  İnceleme 
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Kütüphane 

(Sürekli) 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

Kütüphane Komisyonların onayından geçen kitapların “Taşınır İşlem Fiş”leri 

kesilecektir. Barkod, şerit ve kaşe işlemleri yapılacaktır. 

Komisyonların onayından geçen kitapların “Taşınır 

İşlem Fiş”leri kesilecektir. Barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri yapıldı. 
 EYLÜL  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu”  ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım   ve   İnceleme   Komisyonu”    ve 
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 “Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Yıllık) 

Üniversitemizin eğitim programlarını destekleyecek nitelikte olan veri 

tabanlarına abonelik işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Üniversitemizin eğitim programlarını destekleyecek 

nitelikte olan veri tabanlarına abonelik işlemleri 

gerçekleştirildi. 

 EKİM  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 
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  hakkında bilgi verildi. 
 KASIM  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde 

bulunmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti 

yürütülecektir. 

“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla 

Kütüphanemizde bulunmadığı tespit edilen kaynakların 

sağlanması hizmeti yürütüldü. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 
 Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 
 ARALIK  

Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri” 

sunulacaktır. 

Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi 

Danışma Hizmetleri” sunuldu. 
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Kütüphane 

(Sürekli) 

Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir. Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual 

kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların 

kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için 

Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır. 

Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim 

Ekual kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan 

kaynakların kullanımına ilişkin veri tabanlarının 

yerleşke dışından erişim için Proxy ayarları hakkında 

hizmet sunuldu. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği 

kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır. 

Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın 

doldurabileceği kitap istek formları otomasyon sistemi 

üzerinden toplandı. 

 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu” 

ve“Değer Tespit Komisyonu”na sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve “Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesilecek ve barkod, şerit ve kaşe işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bağış olarak gelen kitaplar, “Sayım ve İnceleme 

Komisyonu” ve“Değer Tespit Komisyonu”na 

sunulacaktır.“Sayım ve İnceleme Komisyonu” ve 

“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kitapların 

“Taşınır İşlem Fiş”leri kesildi ve barkod, şerit ve kaşe 

işlemleri gerçekleştirildi. 

Kütüphane 

(Sürekli) 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize 

“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir. 

Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimize “Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” 

hakkında bilgi verildi. 

 

Kütüphane 

(Yıllık) 

Kütüphanede yer alan tüm kitaplarımıza ilişkin “Taşınır Mal 

Yönetmeliği”ne göre “Kütüphane Defteri” oluşturulacaktır. 

Kütüphanede yer alan tüm kitaplarımıza ilişkin 

“Taşınır Mal Yönetmeliği”ne göre “Kütüphane 

Defteri” oluşturuldu. 

 


