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Kütüphaneler arası ödünç verme süreci, iki 

farklı iş akışından oluşur. 

 

Üniversitemiz akademik 

personelince diğer üniversite 

kütüphanelerinden istenen 

yayınların temin edilmesi ilk 

süreçtir. 

Diğer üniversitelere mensup 

akademik personelce üniversite 

kütüphanemizden istenen 

yayınların karşılanması ise ikinci 

süreçtir. 

 

Kullanıcılara bu hizmetten 

yararlanma koşulları 

bilgilendirilir.(Web sayfası, 

kütüphanede yapılan sözlü 

açıklama ve yönlendirmeler) 

Başka bir üniversitedeki 

akademik personel tarafından 

kütüphanemizden ödünç yayın 

talep edilmesi ve bu talebin KITS 

üzerinden kütüphanemiz ödünç 

verme bölümüne ulaşır. 

NKÜ Akademik personeli 

kütüphanede olmayan bir 

yayını kütüphane web sitesin 

üzerinden ilgili formla talep 

eder. 

Talep en geç 3 gün içinde 

cevaplandırılmak üzere 

incelenir. 
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Evet 

Hayır 

Sorumlu kütüphaneci talep 

formunu mail sistemi görerek 

formda girilen bilgilerini 

yeterliliğini kontrol eder. 

Talep olumsuz 

olarak 

cevaplandırılır

. 

 

Talep edilen yayın 

ödünç vermeye 

uygun mu? 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Kütüphaneci 

 

 

*Kütüphaneci *KİTS Programı 

 

*Kütüphaneci *KİTS Programı 

 

*Kütüphaneci  

 

*Kütüphaneci *KİTS PROGRAMI  

 

Ödünç olarak 

gönderilecek 

yayının/yayınların KİTS 

üzerinden onay verilerek 

karşı ödemeli olarak 

istenen kütüphaneye kargo 

ile gönderilir. 

Evet 

Hayır 

Talep olumsuz 

olarak 

cevaplandırılır. 

 

Formdaki 

bilgiler yeterli 

mi? 

Talep gönderilen kütüphane, 

kitabın durumunu inceleyerek en 

geç üç gün içinde olumlu/ 

olumsuz cevap gönderir. 

Gerekli durumlarda karşı 

kütüphane tarafından 

kütüphaneye KITS üzerinden 

gönderilen süre uzatma talebinin 

alınması ve değerlendirilmesi 

Gelen cevap 

olumlu mu ?  

 

Ödünç verilen 

yayın uzatma 

yapılması için 

uygun mu ? 

 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Talep olumsuz 

olarak 

cevaplandırılır. 

 

Kitabın 

iadesi 

istenir. 

 

Yayın kargo ile ulaştırılmak 

üzere kütüphanemize 

gönderilir ve KİTS başvuru 

kaydımız kapatılır. 

Kullanıcıya mail ile uzatma 

hakkı aldığı bildirilir. 

Yayın kütüphanemize 

ulaştıktan sonra ilgili 

akademik personel maille ya 

da telefonla bilgilendirilerek 

yayına ulaşımı sağlanır. 

Süresi bitiminde karşı 

kütüphane tarafından 

iade edilen kitap için 

KITS üzerinden iade 

işlemi yapılır. 
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Kullanıcı, iade süresi dolduğunda yayını sorumlu kütüphaneciye 

iade eder ama süresinden önce teslim edebileceği gibi yayına 

hala ihtiyacı varsa uzatma talebinde de bulunabilir. Böyle bir 

durumda kütüphaneci KİTS'e girerek yayının talep edildiği 

kütüphaneden uzatma talebinde bulunur. 

Ödünç verilen yayın için 

uzatma gerçekleşti mi? 

 

Evet Hayır 

Kitabın iadesi 

istenir. 

 

Süresi bitiminde karşı kütüphane tarafından 

iade edilen kitap için KITS üzerinden iade 

işlemi yapılır. 

Kullanıcıya mail ile uzatma hakkı aldığı bildirilir. 


