
KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME(ILL) İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ödünç Verme (Diğer Kütüphanelerin Üniversitemizden yaptığı istekler)

Üniversitemiz akademisyen ve 
yüksek lisans/ doktora 

öğrencileri tarafından istek 
gelir.

İstek yapılan yayına ait bilgiler ve 
kütüphane bilgisi ilgili personel 
tarafından araştırılarak 
doğrulanır.

Yayın bilgileri
doğru mu?

Eksik bilgiler istek yapan 
kullanıcının bilgisi dahilinde 
tamamlanır.

İlgili personel tarafından ANKOS 
KİTS (http://kits.ankos.gen.tr/) 
üzerinden istek yapılır ve süreç 
takip edilir.

Yayının 
fotokopisi mi?

Orijinal kopyası 
mı 

isteniyor?

İstek yapılan kütüphane 
politikasına göre işlemler 
yürütülür.

İstek yapılan yayın ilgili kütüphane 

KİTS üzerinden işlem kapatılır.

Yayın iade alınır.

İstek yapılan Kütüphane Politikasına göre 
cezai işlemler yapılır.

İade süresi 
geçmiş mi?

İstek yapılan yayın kullanıcı tarafından 
ilgili kütüphaneye gönderilir.

İade mi?  
Uzatma mı? 

İstek yapılan Kütüphane 
Politikasına göre cezai işlemler 
yapılır.

KDDB Ödünç Verme 
Yönetmeliği İstek yapılan Kütüphane 

Politikasına göre uzatma işlemi 
kullanıcı isteği doğrultusunda 
kütüphane ilgili personeli 
tarafından yapılır.

İade tarihleri istek yapılan kütüphane politikasına göre 
değişmektedir. İade tarihi yaklaştığında kullanıcı ödünç 
almış olduğu yayını iade eder ya da uzatma isteyebilir.

EVET

HAYIR

FOTOKOPİ

ORİJİNAL KOPYA

KAYIP UZATMA

İADE

EVET

HAYIR



KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME(ILL) İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ödünç Verme Ödünç Verme (Diğer Kütüphanelerin Üniversitemizden yaptığı istekler)

İstek yapılan yayın ilgili kütüphane 
tarafından alıcı ödemeli olarak 
gönderilir.

İstek yapılanda ve yayın 
kütüphanemize ulaştığında 
kullanıcıya bilgi verilir. 

Kullanıcıdan posta ücreti 
alındıktan sonra istemiş olduğu 
yayın kendisine teslim edilir. 

Diğer kütüphaneler tarafından ANKOS KİTS 
(http://kits.ankos.gen.tr/) üzerinden istek 
yapılır ve  ilgili personele mail yoluyla uyarı 

Kütüphanemiz ILL politikasına göre ilgili kütüphane üzerine ödünç verme işlemi yapılır. 

İstek yapılan yayın alıcı ödemeli olarak postalanır.

İstek yapan kütüphane ya da kullanıcı yayını iade eder yada uzatma işlemi isteyebilir.

İstek yapan kütüphane ya da kullanıcı yayını iade eder 
yada uzatma işlemi isteyebilir.

Materyalin fiyat araştırması 
yapılır.

İade mi?  
Uzatma mı? 

İade süresi 
geçmiş mi?

Uzatma işlemi yapılır. 
(Toplam 2 kez)

Materyalin fiyat belgesi 
temin edilir. EVET

UZATMA HAYIR

İADE

KAYIP

EVET

KDDB Ödünç Verme 
Yönetmeliği

KDDB ILL Politikası



İade süresi 
geçmiş mi?

İstek yapan kütüphane 
bilgilendirilir ve Kütüphane 
Yönergesine göre cezai işlem 
uygulanır.

İade alınır.

KİTS üzerinden işlem kapatılır.

Piyasa fiyatı
var mı?

temin edilir.

Değer Tespit Komisyonu 
tarafından materyal için bir fiyat 

Materyali kaybeden kullanıcı, ilgili 
banka hesap numarasına materyalin 
bedelini yatırır ve dekontun bir 
kopyasını ilgili birime gönderir.

Materyalin demirbaştan düşülmesi  
ve sistemden çıkarılması için ilgili 
birime bilgi verilir.

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

Satın Alma 
Birimi

KDDB Ödünç Verme 
Yönetmeliği


