










FİZİKİ DURUMU

KÜTÜPHANE KOLEKSİYONU

HİZMETLERİMİZ

ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR

YARARLANMA KOŞULLARI  ÖDÜNÇ 
KİTAP ALMA VE İADE ETME



Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim 

ve araştırma programlarının 

gereksinimleri doğrultusunda 

hizmet verdiği kitleye çağdaş 

bilgisayar ve yayın teknolojilerini 

kullanarak, hızlı ve ekonomik bilgi 

hizmetleri sunmak için 

çalışmaktadır.



Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan 

Merkez Kütüphane ile Fakülte, 

Yüksekokul ve Enstitülerde açılmış 

olan 12 birim kütüphanesiyle birlikte 

üniversitemizde toplam 13 adet 

kütüphane bulunmaktadır. 

Üniversitemizdeki kütüphanelerin 

toplam kullanım alanı 19.410 m² ve 

toplam okuyucu kapasitesi 2.448’dir.



KÜTÜPHANE KOLEKSİYONU 

Elektronik 

Kitap 

413,009

Elektronik 

Dergi 

86,644 

Kütüphane 

basılı kaynak 

sayısı 

368.046 

Kütüphane 

elektronik 

veri tabanı 

sayısı 

53



TEKNİK HİZMETLER

• Seçme-sağlama 

• Kataloglama ve sınıflandırma 

• Derme geliştirme



OKUYUCU HİZMETLERİ

• Ödünç verme hizmeti

• Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) Hizmeti

• Elektronik Kaynaklar Hizmeti

• Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) Hizmeti

• Oryantasyon & Kullanıcı Eğitim Hizmeti

• Çalışma-Seminer Odaları-Toplantı Salonu Hizmeti

• İnternet Erişim Hizmeti

• Görme Engelliler Birimi Hizmetleri



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

• Çalışma Salonu

• Kitap Salonu

• Süreli Yayınlar Salonu

• Sanat Salonu

• Görme Engelliler Birimi

• Görsel-İşitsel Materyaller Birimi

• Konferans Salonu



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR ÇALIŞMA SALONLARI

Merkez kütüphane giriş katta bulunan

çalışma salonu 407 kullanıcı

kapasitesine sahiptir.

Salonda bulunan bilgisayarlarda

serbest internet erişimi mevcuttur.

Tüm masalarda bilgisayar, cep

telefonları vb. cihazları şarj etme

imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca grup çalışması yapabileceğiniz

grup çalışma salonları bulunmaktadır.



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

KİTAP SALONU

Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar bu bölümde 

yer almaktadır. Kitaplar açık raf düzeninde LC (Library of 

Congress) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu 

sistemde ana konular için alfabetik harfler 

kullanılmaktadır.

Katalog taramaları bilgisayarlardan yapılıp, bulunan yer 

numarasıyla kitap raflardan alınıp incelenebilmektedir.

Ödünç verme ve kütüphaneden ilişik kesme işlemleri bu 

birimde yapılmaktadır.

Kullanıcılarımız; kitap ödünç alma ve iade işlemlerini, 

ödünç verme bankosundaki personeller aracılığı ile 

gerçekleştirebilecekleri gibi son teknoloji ürünü self-

check cihazını kullanarak kendileri de yapabilmektedir.



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

SÜRELİ YAYINLAR VE TEZ SALONU

Süreli yayınlar bölümü üniversitemiz bünyesinde bir 

araştırmacının ihtiyaç duyabileceği ulusal ve 

uluslararası düzeyde süreli yayınları takip etmektedir.

Süreli yayınlar dışarıya ödünç verilmemekte, yalnızca 

kütüphane içerisinde kullanılabilmektedir.

Üniversitemizde hazırlanan yüksek lisans ve doktora 

tezleri de bu salonda kullanıma açıktır.

Süreli yayınlar ve tezler WEB üzerinden 

taranabilmektedir.



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

SANAT SALONU

20.000’in üzerinde basılı sanat koleksiyonu sanat 

salonunda yer almaktadır. 



MERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

GÖRME ENGELLİLER BİRİMİ

Üniversitemizdeki görme engelli 

kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla Merkez Kütüphane bünyesinde 

“Görme Engelliler Birimi” hizmet vermektedir. 

Görme Engelliler Birimimiz, sahip olduğu 

donanımsal ve yazılımsal teknolojileri 

kullanarak görme engelli kullanıcılarımıza bilgi 

hizmeti sunmaktadır.  

• Üniversitemizdeki görme engellilerin ihtiyaçlarını belirleme

• Görme engelli kullanıcılar için erişilebilir kaynak oluşturma

• Braille çıktı hizmeti

• Sesli kitap hizmeti

• Film betimleme



KONFERANS SALONUMERKEZ KÜTÜPHANE 
ÇALIŞMA ODALARI VE SALONLAR 

230 kişi kapasitesi ve sahip olduğu teknik donanımla konferans salonu; eğitim, 

sosyal ve kültürel konulu pek çok toplantıya ev sahipliği yapmaktadır.



ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

LİSANS VE ÖN LİSANS 
ÖĞRENCİERİ 

14 GÜN SÜREYLE 2 KİTAP

YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİLERİ 

28 GÜN SÜREYLE 3 KİTAP

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ 28 GÜN SÜREYLE 4 KİTAP

ÖĞRETİM ELEMANLARI 28 GÜN SÜREYLE 5 KİTAP

İDARİ PERSONEL 14 GÜN SÜREYLE 3 KİTAP

DEÜ öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari 

personeli üniversite kimlik kartları (akıllı kart) ile 

ödünç verme hizmetinden yararlanabilirler.

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan 

tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv kitaplar, 

standartlar ödünç verilmez.

Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın 

bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.



KİTAP SÜRESİ UZATMA İŞLEMİ

• Üyeler ödünç aldıkları yayınları bir kez, en çok aynı süre ile uzatma hakkına sahiptirler.

• Uzatma işlemi kitapların süresinin dolmasına en erken 4 (dört) gün kala yapılmaya başlanabilir.

• Elinizdeki kitaba bir başkası tarafından ayırtma konulduğu takdirde uzatma işlemi

gerçekleştirilemez.

• Süresi geçmiş kitaplara (1 gün geçse bile) uzatma işlemi yapılamamaktadır.



VERİTABANI VE ELEKTRONİK YAYINLARDAN YARARLANMA

DEU kütüphaneleri çok sayıda veritabanı aboneliği ile zengin bir elektronik yayın koleksiyonuna
sahiptir.

Kullanıcılarımız elektronik kaynaklara üniversite IP’leri aracılığı ile doğrudan ulaşabildikleri gibi
PROXY ayarlarını yapmak koşuluyla istedikleri yer ve zamanda da erişim imkanına sahiptirler.

Elektronik yayınlar kullanıcıların kişisel bilgi ihtiyacını karşılaması amacıyla kullanılabilmektedir. Bu
yayınların ticari amaçla kullanılması, robot benzeri yazılımlarla kopyalanması ve DEU mensubu
olmayan dış kullanıcılarla paylaşılması yasaktır.



GECİKEN YAYINLAR VE CEZALAR

Gününde iade edilmeyen her yayın için, Rektörlük Makamı’nca belirlenen gecikme cezası

uygulanmaktadır.

Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen her yayın için gecikme cezası günlük 0,25 TL olarak

belirlenmiştir.

İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlardan para cezası alınmamaktadır.

Öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiklerinde üzerlerinde kitap ya da para cezası bulunmaması

gerekmektedir. Aksi takdirde İlişik kesme formları onaylanmamaktadır.



GECİKEN YAYINLAR VE CEZALAR

Kütüphane hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için kütüphane web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

kutuphane.deu.edu.tr 

kutuphane.deu.edu.tr


Kütüphanemiz sosyal 
medya platformlarında 

da sizlerle!

Twitter: https://twitter.com/deu_kutuphane

Facebook: https://www.facebook.com/deukutuphane/

Instagram: https://www.instagram.com/deu_kutuphane/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl1vP2HNnsDulnU1WTG0tQw

https://twitter.com/deu_kutuphane
https://www.facebook.com/deukutuphane/
https://www.instagram.com/deu_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCl1vP2HNnsDulnU1WTG0tQw


Üniversitemize yeni gelen tüm 

öğrencilere başarılar dileriz…

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı



kutuphane.deu.edu.tr

kutuphane@deu.edu.tr

0232 301 80 02

0232 301 80 03

DEÜ Prof.Dr.Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi,

Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca


