
KURUM KÜTÜPHANELERİ 

 
ODTÜ Kütüphanesi ile kamu ve özel kuruluş kütüphanelerinin işbirliği çerçevesinde akademik 

çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir ödünç verme hizmetidir. 

 

KULLANICI İŞLEM AŞAMASI 

 
 

 
DİKKAT: Ödünç aldığınız yayını zamanında kütüphanenize teslim ediniz. Ek süre istemek için -kitabın 

teslim tarihinden üç gün önce- kütüphanenize isteğinizi iletiniz. 

 

 

KURUM KÜTÜPHANESİNİN İŞLEM AŞAMASI 

 

 

 
 

 

 
Yayın ödünç almak için Kütüphanemize şahsen başvuru 

yapılır. 

Bağlı bulunulan kurum kütüphanesine başvurulur. 

İstenilen yayının künye bilgisi, ILL kütüphanecisine iletilir. 

Sonraki aşamalar için kütüphaneciniz sizi yönlendirecektir. 

 

Yayın isteğinde bulunmadan önce, yayının 

koleksiyonumuzda yer aldığı ve ödünç alınabilir 

durumda olduğu Kütüphane Kataloğu’ ndan kontrol 

edilir. 

http://lib.metu.edu.tr/tr


 
 

 
 
DİKKAT 

 

 Ödünç alınan kitapların süresi bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.   

 Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap  bulunduğunda, söz 

konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz. 

 Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan, geç iadeler                                         ve kayıplardan 

(kargodaki kaybolmalar dahil) yetkili kütüphaneci ve bağlı bulunduğu kütüphane 

kütüphanemize karşı sorumlu tutulur. 

 ODTÜ Kütüphanesi'nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane ve kullanıcı oluşabilecek 

gecikme bedelini ve kitap kayıpları ile ilgili yönetmelik değişikliklerini     kabul etmiş sayılır. 

 Geç iade edilen kitaplardan günlük 1-7 gün arası 30 kuruş, 8. günden sonra 60 kuruş 

gecikme bedeli alınır. Gecikme bedelinin, TC Ziraat Bankası - ODTÜ Şubesi - IBAN TR75000 

1001 537089 8070 05024 numaralı hesaba yatırılarak, dekontu e-posta (ill@metu.edu.tr) 

ile Kütüphane'ye iletilmesi gerekmektedir. 

NOT: Yayın iadesine son üç gün kala ilgili kütüphaneye otomasyon sistemi üzerinden hatırlatma e-
postası gönderilir. Ayrıca geciken yayın için bir gün sonra, tekrar olarak üç gün sonra ve daha sonraki 
günler olmak üzere beş adet hatırlatma e-postası gönderilir. Hatırlatma e-postalarına rağmen ilgili 
kütüphaneden yanıt alınamaz ise “kayıp kitap prosedürü” uygulanır. 

 
 

Katalog kaydının “Status” alanı “AVAILABLE” durumda 

görünen yayın ödünç alınabilir. Eğer alan “DUE” olarak 

görünüyorsa yayın, bir başka kullanıcı tarafından ödünç 

alınmıştır. Bu durumda yayının aralıklarla ulaşılabilirliği 

kontrol edilir. 

Kütüphaneci Kütüphanelerarası Bilgi Kaynağı 
Formunu 3 kopya olmak üzere doldurur. 1 kopyası 

istek yapan kişiye 1 kopyası Kurum               Kütüphanesine 1 
kopyası da ODTÜ Kütüphanesine teslim edilir. 

Ödünç alınan yayın/yayınlar zamanında araştırmacı 

tarafından teslim edilir. 

https://lib2.metu.edu.tr/ek/OVB-SA03-T01-F01Kutuphanelerearas%C4%B1%20bilgi%20kaynagi%20istek%20formuRev2%20(1).pdf
https://lib2.metu.edu.tr/ek/OVB-SA03-T01-F01Kutuphanelerearas%C4%B1%20bilgi%20kaynagi%20istek%20formuRev2%20(1).pdf


 

Daha fazla bilgi için (+90.312)210 36 24 numaralı telefonu arayabilir  veya e-posta 

gönderebilirsiniz. 

mailto:ill@metu.edu.tr
mailto:ill@metu.edu.tr

