
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
KATALOG TARAMA



•Üniversitemizin Web sayfasından 
Kütüphane sayfasına girerek 
kütüphanemizin sahip olduğu 
kaynaklara (basılı ve elektronik 
kitap, süreli yayınlar, kitapdışı
materyaller) ulaşabilirsiniz







•Katalog tarama üye girişi ile sisteme 
girmek, size bazı avantajlar 
sağlayacaktır. 
•Profil bilgilerinizi görmek
•Üzerinizdeki materyalleri ve iade 
tarihlerini görmek
•İade tarihinizi uzatabilmek
•Ayırtma yapabilmek,…vb.





•Eğer sisteme ilk defa giriyorsanız kullanıcı 
adınızı yazarak, altta bulunan şifremi 
unuttum/belirlemedim yazısına tıklayınız. 

•Sisteme tanımlanmış e-posta adresinize bir 
şifre gelecektir. Bu şifre ile giriş yapabilirsiniz

•Kullanıcı adınız öğrenci numaranızdır.





•Oturum açma işleminiz gerçekleştiğinde 
karşınıza size özel uyarı ve duyuruların olduğu 
ekran gelecektir.
•Sol tarafta kişisel bilgilerinizi düzenleyebilir,
•Üzerinizde bulunan materyalleri ve iade 
tarihlerini görüntüleyebilir, eser uzatma 
yapmaya müsaitse iade tarihini uzatabilirsiniz.
•Ayrıca iade ettiklerinizi görebilir ayırtma işlemi 
yapabilir ya da kendinize okuma listeleri 
oluşturabilirsiniz.







Katalogdan arama 
yapmak istediğinizde 
«Aramalar» bölümünden 
«Katalog» sekmesine 
tıklayabilirsiniz 





- Karşınıza gelen ekranda bir tarama 
butonu göreceksiniz.
- Burada Kütüphanemize yeni gelen 
yayınlardan örnekler görülmektedir.
- Ayrıca kütüphanemizde bulunan 
kaynakların türlerine ve konularına 
göre dağılımı renklerle 
gösterilmektedir.





•Katalog tarama yaparken yazar, 
eser adı, konu, yayın tarihi gibi 
çeşitli seçeneklerden filtreleme 
yapabilirsiniz.







- Covid 19 ile ilgili tüm alanlarda bir arama yaptığınızda 
karşınıza hem basılı, hem elektronik kaynaklar ve değişik 
yayın türlerine göre sonuçlar görüyorsunuz.

- Gelen listede işaretli yerde basılı bir kitabın bilgilerini 
görmektesiniz. Kitabın üzerine tıkladığınızda bu kitabın 
kütüphanede rafta olduğunu, bulunduğu salonu ve 
salondaki raflarda yerini gösteren yer numarasını 
görebilirsiniz.

- Ayrıca materyalin ödünç verilip verilmediğini de 
görebilirsiniz.

- Yayının adına tıkladığınızda o yayına ait ayrıntılı bilgileri 
görebilirsiniz







•Daha ayrıntılı arama yapmak için okla 
gösterilen yere tıklayarak gelişmiş 
aramadan, tür, şekil ortam gibi 
seçenekleri kullanarak filtreleme 
yapabilirsiniz.

•Örneğin Sadece e-kaynaklarda ara









- Yapıt adının sağ tarafında, bu eserin 
çevrimiçi olduğu ve online erişebildiğini 
görebilirsiniz.
- Yapıt adına tıkladığımızda esere ait 
ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eserin tam 
metnine ulaşabilmek için sayfanın en 
altındaki URL butonuna tıklayabilirsiniz.







- Bu e-kitaba kampüs içinden ve dışından, bilgisayar , tablet ve mobil 
telefonlardan erişebilir ve tam metnini görüntüleyebirsiniz.

- İsterseniz bölüm bölüm isterseniz tamamını indirerek 
görüntüleyebilirsiniz.

- Sayfaları kaydedebilirsiniz

- Sayfaların çıktısını alabilirsiniz (günlük 60 sayfa)

- Bilgisayarınıza indirebilirsiniz

-E-posta olarak gönderebilirsiniz

- Bu işlemleri yapabilmek için bir üyelik açmanız gerekmektedir.





İade Tarihini Uzatma

• Üzerinizdeki kitapların iade tarihini uzatma işlemini kütüphaneye 
gelmeden yapabilirsiniz.

• Bunun için eserin uzatmaya müsait olması gerekir.

• Uzatma için iade tarihini geçirmemiş olmanız yani para cezasına 
girmemiş olmanız ve sürenin bitimine 3 gün kalması gerekmektedir.

• İade tarihi geçen kitaplar için her gün 50 Kuruş ceza işlemektedir.







Ayırtma

•Kütüphaneye gelmeden yapabileceğiniz bir işlem 
de ayırtma

•Eğer kitap başka bir kullanıcının üzerinde ise o 
kitapla ilgili ayırtma yaparak kitabın kütüphaneye 
geldiğinde sizin için ayırtılmasını sağlayabilirsiniz. 
Kitap kütüphaneye geldiğinde e-posta ve SMS ile 
haberdar edilirsiniz







Ayrıntılı Bilgi İçin

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
0 412 241 10 00

kutup@dicle.edu.tr


