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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Elektronik Yayın A!ım Süreci

İş Akış Şeması
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Konu ile llgili sorumlu
Amir.

olan veri tabanian öğretim
üyelerinin tanıması amacıyla
deneme erişimine açı lır.

Web de Yayımı

Daire Başkanlığında
Konu ile llgili Personel

tabanlannın web sayfamızda
duyurusu yapılır ve tüm akademik
personele e-posta ile bildirilir.

E-mail

Konu ile llgili Sorumlu
Amir.

Deneme erişimi sonunda deneme
kullanım istatistikleri alınır.

Akademik Birimlerin ihtiyacına ya

Kullanım lstatistiği

Evrak Kayıt Memuru
aa qenerne ellşlrTllerl şonuGutla
göre elektronik yayın edinme
taleplerini içeren evrak sorumlu
amire ulaştınlır.

Talanlar rıa alınmacı AhdAri'|lAn A_

l alep Iazlşl!
Deneme Erişimi
lstatistiği

Konu ile llgili Sorumlu
Amir.

yayınlar kütüphane komisyonuna
sunulmak Llzere raporlaştırılır ve
kütüphane komisyonu gundemine
alınır.

tJlakbim-Ekual üzerinden iicretsi2

Rapor,
Komisyona
sunulan Gündem

Konu ile llgili Sorumlu
Amir.

llgili Rektor

temin edilebilecek elektronik
kaynaklar ile ilgili abonelik
erişiminin açtınlması için veri
tabanı sorum|usu ile irtibata geçilir.

Konu ile llgili Sorumlu
Amir,
Daire Başkanı,
Komisyon Üyeleri

gündem üzere toplantlya çağnlır.
Satın alınması düşunülen
elektronik yayınlar ile ilgili talepler
görüşülmek üzere toplantl yapllır.

Yazı
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EVET

Kütüphane
Komisyonu Üyeleri

Evrak Kayıt Memuru

yerindeliği akademik ve ekonomik
bakımdan tartış|lır.

Uygun olmadığına karar verilen
talebi içeren evrak, dosyasına
kaldınlır.

Toplantı Tutanağı,
Brifing raporu

EVET
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Kdh ü- iIğ' fgjn"Sb rü riirü
Amir,
Daire Başkanı

Konu ile llgili Sorumlu
Amir,
Daire Başkanı

Elektronik kaynaklann bütçe
imkAnlanyla satın alınabilme kararı

llgililere karann gerekçesi bildirilir.
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ANKOS ilgili veri tabanı
sorumlusuyla ya da ilgili firma ile
yazlşma yapılır, sözleşme talep
edilir.

sorumlu üst amir tarafından
incelenir ve bir sorun yoksa
imzalanarak bir nüshası Daire
Başkanhğımızda kallr, diğer
nüshalan giden evrak prosedürüne
uygun olarak tedarikçiye gönderilir.

eksiksiz olarak tedarikçiden temin
edilir. ldari ve Mali lşler Daire
Başkanlığı'na yazı ile ulaştırılır,

,lüari\E,n ali+şterDair€,-Başkanhğr,
4734 KlK kanunu 22la ve 22ld
gereği satın alma işlemini
gerçekleştirir.

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Web sayfasında
yayınlanır, duyurusu yapılır ve
Akademik personele konu ile ilgili
duyuru e-postası gönderilir.

Fatura Tercümesi,
Apostil,
Talep lstek Yazısı

Web'de Yayımı
E-posta

Daire Başkanı

Konu ile llgili Sorumlu
Amir.

ldari ve Mali lşler
Daire Başkanlığı

Konu ile llgili sorumlu
Amir.

Konu ile llgili Sorumlu
Amir.
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