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 YILLIK İŞ SÜREÇ TAKVİMİ  

Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur.  
 
Her 3 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ne tarihine kadar bir önceki aydan başlamak üzere geriye doğru son üç aya ait Performans Göstergesi Gerçekleştirmeleri İzleme 
Formu (PGGİF) ve Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu (PHİDF) hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 
gönderilir. 
 
Her 6 ay periyodik yapılan işlemler; 
Fark maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ine kadar Birim Faaliyet Raporu hazırlanıp, onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Kurumsal web sitemizde 
yayımlanır. 
Daire Başkanlığında ilgili komisyonlar oluşturularak ilgili birimlere bildirilir.  
Bir önceki yıla ait taşınır, sayım ve tutanak cetvelleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri için çalışmalar/görüşmeler başlatılır.  
Türk Kütüphaneciler Derneğinden en çok ödünç alınan edebi kitaplar ile ilgili talep edilen bilgi gönderilir. 

1  Yapılacak İş:  Ocak Ayında Yapılan İşler Tarih: …/01/2019 

 

2  Yapılacak İş:   Şubat Ayında Yapılan İşler Tarih: …/02/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
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raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 6 ay periyodik yapılan işlemler; 
Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi ile kütüphane materyal envanter sayımı yapılır. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri için çalışmalara/görüşmelere devam edilir.  
Kütüphane istatistikleri hazırlanarak web sayfasında yayımlanır . 
Akademik ve İdari Birimlere Merkez ve Birim Kütüphaneleri için basılı kitap ihtiyaçlarını bildirmeleri için resmi yazı gönder ilir. 

3  Yapılacak İş:   Mart Ayında Yapılan İşler Tarih: …/03/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da r afından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir.  
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. 
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına g önderilir. 
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüp hane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki yıla ait Stratejik Plan Değerlendirme Raporu düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Akademik ve İdari Birimlerden gelen basılı kitap talepleri bütçe olanakları çerçevesinde değerlendirilip satın alma işlemlerine başlanır.  
Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlenir.  

4  Yapılacak İş:   Nisan Ayında Yapılan İşler Tarih: …/04/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  



3 
 

Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 3 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ne tarihine kadar bir önceki aydan başlamak üzere geriye doğru son üç aya ait Performans Göstergesi Gerçekleştirmeleri İzleme 
Formu (PGGİF) ve Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu (PHİDF) hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 
gönderilir. 
Bir önceki aydan başlamak üzere geriye doğru son üç aya ait Taşınır Tüketim Çıkışları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde memurlara giyecek yardımı ödeme işlemleri hazırlanarak ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığına gönderilir. 

5  Yapılacak İş:   Mayıs Ayında Yapılan İşler Tarih: …/05/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçları tespit edilerek satın alma işlemlerine başlanır.  

6  Yapılacak İş:   Haziran Ayında Yapılan İşler Tarih: …/06/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
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yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayı nları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Cari ve Transfer ile Yatırım Bütçe Teklifi hazırlanarak ay sonuna  kadar Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  

7  Yapılacak İş:   Temmuz Ayında Yapılan İşler Tarih: …/07/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da r afından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir.  
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. 
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına g önderilir. 
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüp hane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 3 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ne tarihine kadar bir önceki aydan başlamak üzere geriye doğru son üç aya ait Performans Göstergesi Gerçekleştirmeleri İzleme 
Formu (PGGİF) ve Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu (PHİDF) hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 
gönderilir. 
 
Her 6 ay periyodik yapılan işlemler; 
Fark maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ine kadar Birim Faaliyet Raporu hazırlanıp, onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.. Kurumsal web sitemizde 
yayımlanır. 
Üniversitemize ait Web of Science (WOS) ‘ta ve Scopus’ta indekslenen yayınlar taranır, ilgili veriler web sayfasında yayımlanır.  
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8  Yapılacak İş:   Ağustos Ayında Yapılan İşler Tarih: …/08/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmı ş yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve, şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir.  
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur.  
 
Her 6 ay periyodik yapılan işlemler; 
Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi ile kütüphane materyal envanter sayımı yapılır. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Akademik ve İdari Birimlere Merkez ve Birim Kütüphaneleri için basılı süreli yayın ve elektronik veritabanı ihtiyaçlarını bil dirmeleri için resmi 
yazı gönderilir. 

9  Yapılacak İş:   Eylül Ayında Yapılan İşler Tarih: …/09/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Üniversitemize yeni başlayan öğrenciler ve personel bilgileri Kütüphane Otomasyon Sistemine entegre edilir. 
Üniversitemize yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen “Kütüphane Oryantasyon Eğitimleri” planlaması için akademik birimlere  resmi yazı 
gönderilir. 
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Üniversitemize yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen “Kütüphane  Oryantasyon Eğitimleri” başlar. 
Akşam mesaisine kalacaklar için Genel Sekreterliğe bilgi verilir.  
İhtiyaçlar doğrultusunda Daire Başkanlığımızda çalıştırılması planlanan kısmi zamanlı öğrenci sayısı Sağlık Kültür ve Spor Da ire Başkanlığına 
bildirilir. 

10  Yapılacak İş:   Ekim Ayında Yapılan İşler Tarih: …/10/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sis teminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir. 
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönde rilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişikl ik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönd erilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur.  
 
Her 3 ay periyodik yapılan işlemler; 
Ayın 15’ne tarihine kadar bir önceki aydan başlamak üzere geriye doğru son üç aya ait Performans Göstergesi Gerçekleştirmeleri İzleme 
Formu (PGGİF) ve Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu (PHİDF) hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 
gönderilir. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Akademik ve İdari Birimlere Merkez ve Birim Kütüphaneleri için basılı süreli yayın ve elektronik veritabanı ihtiyaçlarını bildirmeleri için  resmi 
yazı gönderilir. 
Kısmi zamanlı öğrenci başvuruları başlar. Oluşturulan komisyon tarafından değerlendirmeler yapılarak. Başvu ru sonuçları Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığına bildirilir. 
Ayın 15’ine kadar Birim Faaliyet Raporu hazırlanıp, onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.. Kurumsal web sitemizde 
yayımlanır. 
Üniversitemize yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen “Kütüphane Oryantasyon Eğitimleri” devam eder.   

11  Yapılacak İş:   Kasım Ayında Yapılan İşler Tarih: …/11/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sisteminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartılmı ş yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında teslim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve, şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir.  
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir.  
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
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Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gö nderilir. 
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. 
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir. 
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına g önderilir. 
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüp hane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Başvurusu kabul edilen kısmi zamanlı öğrencilerin kütüphanede çalışma saatleri oluşturulur ve öğrenciler çalışmaya başlar.  
Akademik ve idari birimlerden gelen önümüzdeki yıl için basılı süreli yayın ve elektronik veritabanı abonelik talepleri bütçe olanakları 
çerçevesinde değerlendirilip satın alma işlemlerine başlanır.  
Üniversitemize yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen “Kütüphane Oryantasyon Eğitimleri” ay sonuna kadar bitirilir.  

12  Yapılacak İş:  Aralık Ayında Yapılan İşler Tarih: …/12/2019 
Her gün periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde Programlı İşler menüsünden hatırlatma, uyarı, çağrı ve duyuru e-posta bilgilendirmeleri yapılır. 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphanede aradığı yayını bulmasında yardımcı olunur.  
Ödünç almak, iade etmek, iade tarihini ertelemek, ayırtmak istediği ya da geciken yayınlar ile ilgili Kütüphane Otomasyon Sisteminde işlem 
yapılır.  
Ödünç verilemeyen yayınlar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fotokopi çekilir.  İade edilen ya da rafından çıkartıl mış yayınları 
raflarına yerleştirilir. 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcı bilgileri güncellenir.  
Bilgisayar Salonu için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır.  
Kullanıcıların emanet dolabı kullanması için anahtar teslim edilir ve kullanım sonrasında tes lim alınır.  
Koridorda bulunan su sebili ve dinlenme salonunda bulunan çay makinesi kontrol edilir. İhtiyaç olunan hallerde su, çay, kahve , şeker, 
bardak, tahta karıştırıcı takviyesi yapılır. 
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Devam Çizelgesi kontrol edilir.   
Birim gelen/giden evraklar ile ilgili işlemler yapılır. 
 
Her hafta periyodik yapılan işlemler; 
Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıp konumuna düşen aldığını getirmeyenler sorgulanarak iletişime geçilir.  
Materyal gecikme ve/ve ya fotokopi ücreti bankaya yatırılarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bilgilendirilir. 
 
Her ay periyodik yapılan işlemler; 
Bir önceki aya ait mesai ücretleri ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 5’ine kadar sürekli işçilerin çalışma dönemine ait puantajı hazırlanarak, İdari ve Mali İşler r Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 8’ine kadar memur maaşına etki eden değişiklik girişleri yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. 
Ayın 10’ine kadar maaş ödeme evrakları hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Ayın 15’inde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma dönemine ait puantaj hazırlanarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına g önderilir. 
Ayın 25’ine kadar SGK Kesenek Primlerinin işlemlerinin yapılarak, ilgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  
Abonelik kapsamında temin edilen süreli yayınların kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüp hane 
Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma sunulur. 
 
Her 12 ay periyodik yapılan işlemler; 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kastamonu Bölge Müdürlüğüne Sinop Üniversitesi Merkez ve Birim Kütüphanelerinin adı, açı k adresi ve 
iletişim numaraları bilgisi gönderilir. 
Mevcut mali yıla ait basılı yayın ve/ve ya elektronik yayın ödemeleri tamamlanır.  
Akademik ve İdari Birimlerden gelen basılı süreli yayın ve elektronik veritabanı talepleri bütçe olanakları çerçevesinde değe rlendirilip satın 
alma işlemleri tamamlanır.   
Bakım, onarım gerektiren sistem ve cihazlar için satın alma işlemleri yapılır.  

13  Yapılacak İş:   Takvime Bağlı Kalınmadan Yapılan İşler Tarih: …/12/2019 
Takvime bağlı olmayan periyodik yapılan işlemler; 
Merkez Kütüphane için Derme Geliştirme Politikasına uygun olarak bağış, satın alma ya da devretme suretiyle temin edilen bası lı kitaplara; 
taşınır, sağlama, demirbaş, kaşe, sicil etiketi, chip, kataloglama, sınıflama, yer numarası etiketi,  eşleştirme, raf a yerleştirme işlemleri 
sırasıyla uygulanarak kütüphane rafında kullanıma sunulur.  
Birim Kütüphaneler için Derme Geliştirme Politikasına uygun olarak bağış, satın alma ya da devretme suretiyle temin edilen ba sılı kitaplara; 
birim kütüphaneler tarafından taşınır işlemi yapılır. Sonrasında Daire Başkanlığımızda sağlama, demirbaş, kaşe, sicil etiketi, chip, 
kataloglama, sınıflama, yer numarası etiketi işlemleri uygulanarak teslim edilen kaynaklara birim kütüphaneler tarafından eşl eştirme, rafa 
yerleştirme işlemleri uygulanarak kütüphane rafında kullanıma sunulur.  
Merkez Kütüphane için Derme Geliştirme Politikasına uygun olarak bağış ya da satın alma yoluyla temin edilen basılı süreli ya yınların 
kütüphaneye gelişi, kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane Otomasyon Sistemine işlenir ve kütüphane rafında kullanıma 
sunulur. 
Birim Kütüphaneler için Derme Geliştirme Politikasına uygun olarak bağış suretiyle temin edilen basılı süreli yayınların kütü phaneye gelişi, 
kontrolü, teknik işlemlerinin yapılması sonrası, Kütüphane Otomasyon Sistemine işlenir ve ilgili kütüphaneye gönderilerek, kütüphane 
rafında kullanıma sunulur. 
Birim Kütüphaneler için Derme Geliştirme Politikasına uygun olarak satın alma suretiyle temin edilen süreli yayınların işleml eri birim 
kütüphaneler tarafından yapılırken, satın alma ve ödemeleri tarafımızca yapılır.  
Satın alınan kitapların ödeme işlemleri yapılır. 
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Bu formun bir nüshası Kalite Yönetim Birimine teslim edilecektir. 


