
CEP KÜTÜPHANEM UYGULAMASI NEDİR? 
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, YORDAM işbirliği 

ile kütüphaneyle ilgili işlemlerin mobil cihazlardan yapılmasını sağlayan ”CEP 

KÜTÜPHANEM” uygulamasını kullanıcılarımızın hizmetine sunmaktadır. 

"Cep Kütüphanem" uygulamasını AppStore ve Google Play üzerinden ücretsiz 

olarak indirebilirsiniz.  

"Cep Kütüphanem" uygulaması ile;  

- Kütüphanemizdeki eserleri tarayabilir,  

- Üzerinizdeki kitapları görebilir,  

- Ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, 

- "Okuma listeme ekle" işlemi ile kitap listenizi oluşturabilir,  

- Kitap cezanızı görebilir, 

- Eserlere ayırtma işlemi yapabilirsiniz. 
 

CEP KÜTÜPHANEM UYGULAMASI NASIL 

KULLANILIR? 
 

Uygulamayı açtıktan sonra dilerseniz oturumunuzu açmadan da tarama işlemi 

yapabilirsiniz. Fakat oturum açmadan yaptığınız tarama işleminde kitaba ayırtma 

veya süre uzatma işlemi yapamazsınız. Bu işlemleri yapabilmek için önce oturum 

açmanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 



OTURUM AÇMA 

 

Menü kısmına tıklayınız. 

 

Oturum aç kısmına tıklayınız. 



 

 

Kütüphanenizi seçin kısmından Aksaray Üniversitesi’ni seçiniz. Üye kodu olarak 

TC Kimlik No’nuzu giriniz. Şifre kısmına kütüphane tarafından size verilmiş olan 

şifreyi girerek oturum aç kısmına tıklayınız. 

 



Eğer şifrenizi unuttuysanız yine kütüphanenizi seçip üye kodunuzu giriniz ve 

şifremi unuttum kısmına tıklayınız. Cep telefonunuza yeni şifre bildirimi 

gelecektir. 

 

 

Oturumunuzu açtıktan sonra ilk olarak karşınıza şahsi bilgileriniz kısmı çıkacaktır. 

Bu kısımda ödünç almış olduğunuz eserlerin sayısını ve borç bilgilerinizi de 

görebilirsiniz. 



Fotoğraf alanına tıklayarak kendinize bir profil fotoğrafı oluşturabilirsiniz. 

 

Diğer işlemlerinizi yapmak için işaretlenmiş olan menü kısmına tıklayınız. 

 



KATALOG TARAMA 

 

Katalog tarama kısmından taramanızı yapabilirsiniz. 

 

Aranacak kütüphaneler kısmına tıklayınız. 



 

 

Aksaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni seçiniz. 

 

Aramanızı girin kısmının yanındaki eser adı kısmına tıklayınız. 



 

Aramanızı hangi alanda gerçekleştirmek isterseniz o alanı seçiniz. Hiçbir alan 

seçmezseniz aramanız eser adı alanında gerçekleştirilecektir. 

 



Arama alanı kısmına -arama alanınıza göre- ulaşmak istediğiniz esere ait bilgiyi 

yazınız. “Kütüphanelerde Ara” butonuna tıklayınız. Arama sonuçlarında kaç adet 

sonuç bulunduğu bilgisi çıkacaktır. Yukarıda gösterilen ilgili alana tıklayınız.  

LİSTEYE EKLEME 

 

Arama sonuçlarınızda eserin üzerine tıkladığınızda esere ait yer bilgileri 

çıkacaktır. Bu eseri okuma listenize eklemek isterseniz işaretli kısma tıklayınız. 



 

Eser listenize eklenecektir. 

AYIRTMA İŞLEMİ 

 



Esere ayırtma işlemi yapmak isterseniz önce kilit işaretine sonra ayırt butonuna 

tıklayınız. 

 

Ayırtma işlemini onaylamak için tamam kısmına tıklayınız. 

 



Tamam kısmına tıkladıktan sonra eser ayırtılmış olur. Eseri hangi tarihler arasında 

alabileceğiniz ekranda belirecektir.  

ESER BİLGİLERİ GÖNDERME 

 

Kitabın bilgilerini birine göndermek isterseniz işaretli kısma tıklayınız. 



 

Gönderme seçeneklerinden birini seçiniz. 

DUYURULAR 

 

Menü kısmından duyuruları görebilirsiniz. 



SÜRE UZATMA İŞLEMİ 

 

Menü kısmından üzerimdekiler sekmesine tıklayarak üzerinizdeki eserleri 

görebilir bu eserlere uzatma işlemi yapabilirsiniz. 

 



Esere uzatma işlemi yapabilmek için iade tarihine 3 gün veya daha az zaman 

kalmış olması gerekmektedir. Üzerinizdeki eser, uzatma işlemine uygun ise 

karşınıza otomatik olarak  ✓ işareti çıkacaktır. İşaretli kısma tıklayınız.  

 

Onaylamak için uzat kısmına tıklayınız. 

 



Eser uzatmaya uygun değilse otomatik olarak x işareti çıkacaktır. İşaretli alana 

tıklarsanız eserin uzatma işlemine uygun olmadığına dair uyarı yazısı ekranda 

belirecektir. 

İADELERİM 

 

Menü kısmından iade ettiğiniz eserlerin bilgilerini görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYIRTTIKLARIM 

 

Menü kısmından ayırttığınız eserleri görebilirsiniz. 

  

 



Ayırttığınız esere ait zaman bilgilerini görebilirsiniz. Ayırtma işlemini iptal etmek 

için işaretli alana tıklayıp tamam butonuna basınız. 

LİSTEM 

 

Menü kısmından kendi listenizi görebilirsiniz. 



 

Listenize eklediğiniz eserlerin yer bilgilerini bu kısımda görebilirsiniz. Listenizden 

çıkarmak istediğiniz eserleri işaretli alana tıklayarak silebilirsiniz. 

AYARLAR 

 



Menü kısmından uygulama ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. 

 

Dil değiştir seçeneği ile uygulama dilinizi seçebilirsiniz. Kütüphane listesini 

güncelleyerek en yeni kayıtları görebilirsiniz. Uygulama tarafından gönderilecek 

olan bildirimleri açıp kapatabilirsiniz. 

 

 

Aksaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 


