
ODTÜ MENSUBU OLMAYAN ÜNİVERSİTE PERSONELİ 
 

Türkiye’deki üniversite (KİTS -Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi ne üye)  ve araştırma 

kurumlarının tam zamanlı olarak çalışan akademik personeli; Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Kütüphanesi bilgi kaynaklarından, kendi bağlı bulunduğu kütüphaneye başvurarak yararlanabilir. 

 

 
İŞLEM AŞAMASI 

 

 

Önemli Hatırlatma: Ödünç aldığınız yayını zamanında kütüphanenize teslim ediniz. Ek süre istemek 

için kitabın teslim tarihinden üç gün önce kütüphanenize  isteğinizi iletiniz. 

YAYIN İSTEĞİNDE BULUNAN KÜTÜPHANENİN İŞLEM AŞAMASI 

Yayın isteğinde bulunmadan önce, yayının ODTÜ Kütüphane 

koleksiyonumuzda yer aldığı ve ödünç alınabilir durumda olduğu 

Kütüphane Kataloğu’ndan kontrol edilir. 

Katalog taraması yaparken yayının “Location” alanına dikkat edilir. 

“Location” alanı “ML Book Collection” (1.,2.,3. Floor A-B Block) 

ile “Book Stacks Collection” olan yayınlar için istekte bulunulur.  

Bağlı bulunulan üniversite kütüphanesinin ILL 
Kütüphanecisine başvurulur. 

başvurulur. 

İstenilen yayının künye bilgisi, ILL Kütüphanecisine teslim 
edilir. Sonraki aşamalar için kütüphaneciniz sizi 

yönlendirecektir. 



 

 
 

 
 

 

 

Kullanıcı 

Profili 

Uzun Süreli  

 

Ödünç 

Alma 

Sayısı 

(Adet) 

 

Ödünç 

Alma 

Süresi 

(Gün) 

 

Yenileme 

Sayısı 

(Kez) 

 

Ayırtma 

Sayısı 

(Kez) 

 

Geciktirme 

bedeli (Birim) 

 

Üniversite 

Kütüphanesi 
25 

30 (posta 

dahil) 
1 YOK 

1-7 gün 

arası 30 

Krş., 8. 

günden 

sonra 60 

krş''tur. 

 
 

 
 

Katalog kaydının “Status” alanı “AVAILABLE” durumda 

görünen yayın talep edilebilir. Eğer alan “DUE” olarak 

görünüyorsa yayın, bir başka kullanıcı tarafından ödünç 

alınmıştır. Bu durumda yayının aralıklarla ulaşılabilirliği 

kontrol edilir. 

 
 
 

 

Ödünç alınan yayın/yayınlar zamanında teslim edilir. Kargo 

gönderimi esnasında, koruma zarfı kullanılır. 



ÖDÜNÇ ALMA İŞLEMİNDE KISITLAMA NEDENLERİ 
 

 Yayın isteğinde bulunan kütüphanenin hesabında halihazırda 10 günden fazla  iadesi gecikmiş 

kitap bulunması durumunda bir dönem boyunca kısıtlamaya gidilir 

 Yayın iadesi geciktirme bedelinin 10 TL ve üzeri olması halinde ödünç kitap         verilmez. 

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. 

Yayın geciktirme bedeli TC Ziraat Bankası – ODTÜ Şubesi – IBAN TR75000 1001 537089 8070 05024 

numaralı hesaba yatırılarak ilgili dekont e-posta ile tarafımıza iletilir. 

YAYIN İSTEĞİNDE BULUNAN KÜTÜPHANENİN KULLANIM      SORUMLULUKLARI 

 Yayının kullanımı ve gönderimi esnasında gerekli titizliği göstermesi, 

 Yayının zamanında iade edilmesi, 
 

 Yayının kaybedilmemesi (kargoda meydana gelen kayıplar dahil) 
 

ODTÜ Kütüphanesinden yayın ödünç isteğinde bulunan kütüphane, geciktirme         bedeli, yayının 

kaybedilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliklerini kabul etmiş sayılır. Daha fazla bilgi için 

(+90.312)210 36 24 numaralı telefonu arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz. 

mailto:ill@metu.edu.tr

