
Kütüphanelerarası Ödünç (KAÖ) İstek Kullanım Klavuzu 

1.Adım: Kütüphane Web sitemizin ana sayfası üzerinde yer alan "Katalog Tarama/Kütüphane 

Hesabım" sekmesine tıklayınız. 

 

  

2.Adım: Açılan Sayfada "Oturum  Aç" bağlantısını tıklayınız. 

 

  

 

 



3.Adım: Üye Kodu/Kullanıcı Adı: T.C. numaranız. Şifreniz: Ödünç Verme Bölümünde 

belirlemiş olduğunuz karakterlerdir. 

 

  

 

4.Adım: Oturum açtıktan sonra sol paneldeki "Üye İşlemleri" altında bulunan menülerden 

"KAÖ İstek" linkini tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 



5. Adım:Açılan sayfada; her bir eser için ayrı ayrı eser adı, ISBN numarası, yazar/sorumlu 

adı, yayınevi, kaçıncı baskısı ve yer numarası olduğu ile ilgili alanları doğru bir şekilde 

doldurmanız, tam olarak istediğiniz yayının kütüphanemize alınmasını sağlayacaktır.  

(ISBN yazarken, sayı aralarında (-) veya ( ) boşluk kullanmayınız.) 

Yayınla ilgili bilgileri girerek "İsteği Gönder" butonuna tıklayınız. İstediğiniz yayının 

koleksiyonda bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgiler, sistem tarafından ekranın sağ tarafından 

açılır pencere olarak gelecektir. 

 

6.Adım: İstemiş olduğunuz yayınları girdikten sonra, ‘İstekleri Listele ikonundan yapmış 

olduğunuz isteklerin tamamını görebilir, listelenen her eserin durumu (mevcut/sipariş 

verildi/beklemede v.b.) ile ilgili bilgileri görebilir,  istediğiniz eser üzerinde gerekli 

düzeltmeleri yapabilir veya isteği silebilirsiniz. 

 

 

 

  



Samsun Üniversitesi Kütüphane Üyelerinin Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) 

Sisteminden Yararlanma Kuralları; 

 

 Hizmetten sadece Samsun Üniversitesi Akademik ve  İdari personeli, Yüksek lisans ve 

Doktora öğrencileri yararlanabilir. 

 Kullanıcılarımızın kütüphaneye gelmeleri veya kütüphane hesapları üzerinden “KAO 

İstek” formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden (Prof. Fuat Sezgin Kütüphanesi) teslim alınır 

ve Merkez Kütüphaneye iade edilir. 

 Ödünç yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. 

 Bir okuyucu bir seferde en fazla 5 adet bilgi kaynağı isteğinde bulunabilir. 

 İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana 

göre değişir. 

 Anlaşmalı olunan sağlayıcı kurumların ödünç verme hizmetlerine ve dış kullanıma açık 

olmayan bilgi kaynakları ve görsel işitsel malzemeleri bu hizmetin kapsamı dışındadır. 

 Sağlanan bilgi kaynaklarının ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun 

kütüphanelerası ödünç verme politikasına bağlı olarak değişir. 

 Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi 

durumunda da kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerli olup, ödünç alan kullanıcı 

bu durumdan sorumludur. 

 İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve 

iade eder.  Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır. 

 

Samsun Üniversitesi Kütüphanesinden Ödünç Bilgi Kaynağı İsteğinde Bulunan 

Kütüphaneler İçin Kurallar; 

 

 Ödünç bilgi kaynağı isteğinde bulunan kütüphane, KITS (ANKOS Kütüphanelerarası 

İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla istekte bulunmalıdır. 

 İstekte bulunan kütüphanelere 30 gün süreyle en fazla 5 kitap ödünç verilir ve süre uzatımı 

yapılmamaktadır. 

 Yapılan isteklerin kargo bedeli istekte bulunan kütüphaneye aittir. 

 Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur ve Samsun 

Üniversitesi Kütüphane Yönergesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır. 

 Görsel-işitsel malzemeler, danışma ve ders kaynakları ve yeni yayınlar ödünç verilmez. 

 Samsun Üniversitesi Kütüphanesi  kullanıcılarının  kütüphanelerarası  ödünç verilen 

kaynağa  ihtiyaç  duyması  durumunda,  kütüphanenin  kaynakları  geri  çağırma  hakkı 

saklıdır. 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

Öğrt. Gör. Ali KAVAK 

Tel : 0 (362) 313 0055 (Dahili : 1401) 

  

http://katalog.samsun.edu.tr/yordambt/yordam.php?
http://katalog.samsun.edu.tr/yordambt/yordam.php?

