
Hazırlayan: Murat ÇELİK



Kitap uzatma işlemi 1. Adım
(www.cankaya.edu.tr) web sayfasının alt kısmındaki kırmızı ile 
belirtilmiş alana (Kütüphane Müdürlüğü) tıklanır.



Kitap uzatma işlemi 2. Adım
(www.kutuphane.cankaya.edu.tr) web sayfasının üst kısmındaki kırmızı 
ile belirtilmiş yazıya (Katalog Tarama) tıklanır.



Kitap uzatma işlemi 3. Adım
Web sayfasının üst kısmındaki kırmızı ile belirtilmiş alana öğrenci bilgileriniz 
girilir. (Kullanıcı Kodu: Öğrenci Numaranız - Şifre: Öğrenci Numaranız) 



Kitap uzatma işlemi 4. Adım
Web sayfasının üst kısmındaki kırmızı ile belirtilmiş hesabım yazısına 
tıklanır. 



Kitap uzatma işlemi 5. Adım
Web sayfasında belirtilen kırmızı alandaki ödünç alınan materyallerin 
süresini uzat linkine tıklayınız. 



Kitap uzatma işlemi 6. Adım
Web sayfasında belirtilen soldaki kırmızı alana tıklayıp seçilen 
materyalleri yenile butonuna tıklayarak uzatma işlemini gerçekleştiriniz.
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2 Uzatmadan önceki iade tarihi



Kitap uzatma işlemi 7. Adım
Web sayfasında Mavi renk ile gösterilen alan kitabınızın son teslim tarihidir. 
Kırmızı ile belirtilmiş Tamam linkine tıklayarak onaylayınız. Yine aynı sayfanın 
üst kısmındaki kırmızı ile belirtilen yazıya (Oturumu Kapat) tıklayıp çıkış 
işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Uzatma işleminden sonraki iade tarihi
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