
BİREYSEL VE GRUP ÇALIŞMA ODALARI 

KURALLARI VE RANDEVU ADIMLARI; 

-Grup çalışma odaları 2 saat 45 dakika süre ile en az 3 kişiye en fazla 

6 kişiye tahsis edilmektedir. 

-Bireysel çalışma odaları 2 saat 45 dakika süre ile yalnızca bir kişiye 

tahsis edilmektedir. Birden fazla kişi odaları kullanmaya çalışırsa 

cezai işlem uygulanacaktır. 

-Kullanıcılar çalışma odaları rezervasyonunu 

http://kutuphane.aksaray.edu.tr/  adresinden kendi kullanıcı adı ve 

şifreleri ile giriş yaparak yapabilirler. 

-Rezervasyon saatinden itibaren 30 dk. içerisinde odaya giriş 

yapmayan kullanıcıların kullanım hakları düşmektedir (Başka 

kullanıcılar tarafından talep var ise). 

-Rezervasyon saatinden itibaren 30 dk. içerisinde odaya giriş 

yapmayan kullanıcılar ceza olarak 3 gün odaları kullanamazlar. 

-Oda içerisinde herhangi bir eşyaya zarar verilmesi durumunda 

kullanıcılar zararı ödemekle yükümlüdür. 

-Çalışma odalarına yiyecek-içecek getirilmesi yasaktır. 

-Odanın düzenli bırakılmasından odayı ödünç alan kullanıcılar 

sorumludur. 

-Diğer kişileri düşünerek konuşmalar makul ses seviyesinde 

yapılmalıdır. 

-Odalarda unutulan veya kaybolan eşyalardan kütüphanemiz 

sorumlu değildir. 

-Odalardan çıkış yapılacağı zaman kütüphaneciden çıkışınızı 

yaptırmanız gerekmektedir. 

http://kutuphane.aksaray.edu.tr/


BİREYSEL VE GRUP ÇALIŞMA ODALARI 
REZERVASYON ADIMLARI; 
 
 

ADIM-1: 

 

 

 

http://kutuphane.aksaray.edu.tr/ adresine girip katalog tarama 

kısmını seçiniz. 

 

 

http://kutuphane.aksaray.edu.tr/


ADIM-2: 

 

 
 

Katalog tarama kısmını seçtikten sonra kendi oturumunuzu açınız. 

 

 

 

 

 



ADIM-3: 

 

 
 

Oturumunuzu açarken TC Kimlik Numaranızı yazıp kütüphane 

tarafından size verilen şifreyle giriş yapınız. 

 

 

 

 

 



ADIM-4: 

 

 
 

Oturumunuzu açtıktan sonra sağ üst taraftaki “rezervasyon” 

kısmına tıklayınız. 

 

 

 

 

 



ADIM-5: 

 

 
 

Açılan ekranda randevu almak istediğiniz odaya göre gerekli bilgileri 

“tarih” – “saat” – “oda türü” seçeneklerine tıklayarak ayarlayanız. 

Eğer ekranda bu kısım açık olarak gelmiyorsa “ok” işaretine 

tıklayarak bu kısmı açıp kapatabilirsiniz. 

 

 

 

 



ADIM-6: 

Grup Odası Seçimi 

 
 

 

Oda türü kısmından grup odalarını seçerseniz sadece grup 

odalarının müsaitlik durumunu görebilirsiniz. Her bir odada tanımlı 

6 adet sandalye bulunmaktadır. Yeşil noktalı olan odalar boş, gri 

noktalı olan odalar dolu anlamına gelmektedir. Rezervasyon 

oluştururken yeşil olanların seçilmesi gerekmektedir. 
 

 
 

 



 

 
 

 

Seçilen odaya tıkanıldığında gelen ekranda ilk üye kodu kısmında 

giriş yapan kullanıcının TC Kimlik numarası otomatik olarak 

çıkmaktadır. “Üye kodu” kısımlarına odaya giriş yapacak diğer 

bütün kullanıcıların TC Kimlik numaraları yazılmalıdır. 3 kişiden fazla 

kullanıcı olacaksa “+” kısmına tıklanarak yeni bir satır eklenmeli ve 

TC Kimlik No yazılmalıdır. Herkesin TC’si yazıldıktan sonra en alttaki 

“rezervasyonu onayla” kısmına tıklanarak rezervasyon 

oluşturulmalıdır. Rezervasyon tamamlandıktan sonra telefonunuza 

mesaj gelecektir. 

 
 



Bireysel Oda Seçimi 

 

 

 

Oda türü kısmından bireysel odaları seçerseniz sadece bireysel 

odaların müsaitlik durumunu görebilirsiniz. Bireysel odalarda da 

yeşil noktalı olan odalar boş, gri noktalı olan odalar dolu anlamına 

gelmektedir. Rezervasyon oluştururken yeşil olanların seçilmesi 

gerekmektedir. Odayı seçtikten sonra “evet” kısmına tıklanarak 

rezervasyon oluşturulmalıdır. Rezervasyon tamamlandıktan sonra 

telefonunuza mesaj gelecektir. 
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