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SirsiDynix Entegre 
Kütüphane Otomasyon Sistemi 
TED Üniversitesi mensubu herkes kütüphanenin doğal üyesidir. 

Kütüphane otomasyonu aracılığı ile yapılabilecek olan her türlü 

işlem üniversite tarafından kendilerine verilmiş olan 

TEDUCard’lar ile yapılmaktadır.  

Kullanıcılar kütüphane ile ilgili hertürlü işlemi otomasyon sistemi 

tarafından kütüphaneye gelmeden yapabilmektedirler. Bu 

işlemler;  

 *Kişinin grubuna bağlı olarak kaç kitap alabileceği  

 *Ne kadar süre ile kitap ödünç alabileceği 

 *Gecikmiş kaynak iadelerinde ceza miktarları 

 *Uyarı mesajları 

 *Kaynak talep formları 
www.tedu.edu.tr © 2013 



 

*TED Üniversitesi mensupları kendilerine 
verilmiş olan TEDUCard’ları kullanarak 
kaynak ödünç/iade işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. 



İadesi Gecikmiş Kaynak 

İade süresi gecikmiş olan kütüphane kaynakları için 
günlük 0,50 TL/50 krş cezai işlem bedeli 
uygulanmaktadır. Kullanıcılara kaynaklar ile ilgili 
olarak; 

  *İade süresinden 3 gün önce hatırlatıcı mail 

  *Gününde SMS 

  *15 gün sonra uyarı maili  

     Kullanıcıların ... tedu.edu.tr ve ... std.tedu.edu.tr 
uzantılı adreslerine otomasyon tarafından 
otomatik olarak gönderilmektedir. 
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Adım Adım SirsiDynix... 
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*Kütüphane web sayfasına 
üniversitenin web 
sayfasınından ulaşabilirsiniz. 

*Kütüphane web sayfasına 
üniversitenin web sayfasınından 
ulaşabilirsiniz. 



*Katalog taraması 
yapmak için tıklayınız. 



OPAC Ekranları... 
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*Kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak 
hesabınıza giriş yapabilirsiniz. 

*Abone ve deneme veri 
tabanlarına ulaşabilir, yeni gelen 
yayınları buradan takip 
edebilirsiniz. 

*Kaynak istekleri  

*Protokol imzalamış olduğumuz kütüphanelerin 
formlarına ve kataloglarına ulaşabilirsiniz. 

*Katalog tarama bölümü 



11 

*Materyal isteklerini kullanıcı adı ve 
şifrenizi kullanarak formlar aracılığı ile 
kütüphaneye gönderebilirsiniz. 
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*’Knowledge Portal’ menüsünü kullarak 
protokol imzalamış olduğumuz kütüphanelerin 
form, protokol ve kütüphane kataloglarına 
ulaşabilirsiniz. 
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*Kütüphaneciye danışın. Soru, öneri 
ve eleştirilerinizi kütüphaneciye 
iletebilirsiniz. 
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*Veri tabanları, yeni 
gelen yayınlarve diğer 
kütüphane hakkında 
bilgiler için ‘Library 
Info’ bölümünü takip 
ediniz. 

*En çok ilgi gören kaynak. 
Haftalık güncellenmektedir. 
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*Help menüsu yardımıyla sistemin kullanımı 
konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 



Basit Tarama... 
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*Basit tarama yapmak için 
tarama kriterlerinizi 
belirleyip tarama kutusuna 
yazınız. Ardından enter 
tuşuna basınız. 
 

*Ayrıntılı tarama 
yapmak için ‘Advanced 
Search’ alanını 
kullanabilirsiniz. 



 *Tarama sonucu 

*Materyal türü kitap 

*Materyal türü dergi 



 

*Kaynağın bibliyografik 
kimliği ve yer numarası. 

*Menü ile ; 1. Kaynağı rezerv edebilir, 
  2. Yazarın diğer kaynaklarına ulaşılabilir, 
 3. Aynı konu alanında diğer kaynaklara bakabilir, 
 4. Bulunduğu rafa göz atabilirsiziniz. 



Gelişmiş Tarama... 
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*Gelişmiş tarama seçeneği 



 

*Gelişmiş tarama seçeneği ile 
aramalarınızı sınırlayabilirsiniz. 

ÖRNEK 



 

*Sınırlandırılmış tarama sonucu 



Kullanıcı Hesabı... 
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*’Login’ ekranı 

*Kullanıcı, hesabı bölümünden; 
1. Üzerinde yer alan materyalleri 
görebilir, 
2. İade tarihi gelmiş kaynakların 
uzatma işlemini gerçekleştirebilir, 
3. Varsa cezalarını 
görüntüleyebilir. 

*Kullanıcı ödünç geçmişinde 
yer alan kaynakların 
yazarları ve konularına ait 
bilgileri buradan takip 
edebilir. 



 

*Kaynak üzerine rezerv 
koyabilirsiniz. 

*Kendi kaynak listelerinizi 
oluşturabilir, ekleme ve 
çıkarma yapabilirsiniz. 

*Güncel duyuru; haberdar 
olmak istediğiniz yazar ve 
konuyu takip edebilirsiniz. 



    BOOKMYNE  

     Uygulaması... 
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*Kütüphane hesabınızı  

yönetebilir, 

*Kitap listelerinizi  

oluşturabilir, 

*Katagorilenmiş kitap listeleri 

arasında gezinebilirsiniz. 
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*Katalog taramasını başlık, yazar vb. 

 sınırlandırması yaparak yapabilirsiniz. 

 

*Barkod taraması özelliği ile  

kaynağın ISBN ‘ni taratıp kolleksiyonda   

yer alıp almadığını öğrenebilirsiniz. 

 

*My Account bölümünü kullanarak 

Kütüphane hesabınızı yönetebilirsiniz. 
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*Ekranlar arasında geçiş yapılabilmektedir. 

 

*Kaynağın; bibliyografik kimliği,  

yer numarası ve rafta yer alıp almadığı   

bilgisine ulaşılabilir. 

 

 



*Kendi kitap listelerinizi oluşturabilir, 
oluşturmuş olduğunuz listeler üzerinde 
değişiklik yapabilirsiniz. 



Facebook Uygulaması... 
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*Katalog taraması yapmak için 
‘catalog’ kullanabilirsiniz. 

*Etkinlikleri takip edebilirsiniz. 

*Facebook sayfamızı beğenerek 
gelişmeleri sosyal medyada takip 
edebilirsiniz. 



*Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 
hesabınızı yönetebilirsiniz. 



*Basit ve gelismiş tarama yapabilirsiniz. 

*Kullanıcı login ekranı 



*Sosyal medya araçları ile kaynağın 
biblioyografik kimliğini paylaşabilir, 
farkındalık yaratabilirsiniz. 

*Kaynak üzerine rezerv koyabilirsiniz.  

*Kaynağın yer numarası, rafta yer alıp almadığı vb. bilgilere erişebilirsiniz. 



 

 

Merve Çetinkaya 
Librarian 

merve.cetinkaya@tedu.edu.tr 
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