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Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim? 

Öncelikle Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz olmak üzere tüm 

araştırmacılar kütüphanemizden yararlanabilirler. Ancak ödünç kitap alabilmek için 

Üniversitemiz öğretim elemanı, idari personeli veya öğrencisi olmak zorunludur. Üyelerimiz 

ödünç-iade/danışma bankosunda sunulan hizmetler için (Ödünç Alma, Kitap İadesi, Süre 

Uzatma, Rezervasyon, v.b.) üniversite kimlik kartını yanında bulundurmalıdır. Diğer 

kullanıcılar kütüphane içindeki hizmetlerden yararlanabilirler ancak ödünç kitap alamazlar. 

 

Kütüphaneye nasıl üye olabilirim? 

Kütüphanemize üye olabilmek için öncelikle kütüphanemize gelerek personel veya öğrenci 

belgenizi ibraz etmelisiniz. 

Kütüphane personeli hesabınızı aktifleştirdikten sonra kütüphane web sayfamızdaki "Hesabım" 

seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada Üye kodunuzu ve şifrenizi giriniz.  

Üye kodu: Akademik ve İdari Personel için “Sicil No”, Öğrenciler için “TC Kimlik No” dur.  

Şifre: Şifreniz, ilk kayıt esnasında telefon veya e-posta kanalıyla tarafınıza iletilecektir. 

(Şifrenizi unutmanız durumunda ödünç-iade/danışma bankosundan tekrardan talep 

edebilirsiniz) 

Giriş yaptıktan sonra "Şahsi Bilgilerim" butonunu tıklayınız ve gerekli alanları doldurduktan 

sonra "Sözleşme metnini kabul ediyorum" kutucuğunu işaretleyin ve "Güncelle" butonuna 

basınız. 

 

Kütüphane kataloğunu nasıl tarayabilirim? 

http://katalog.bartin.edu.tr/ adresi üzerinden ana sayfadaki tarama çubuğu aranılan kelime 

(Yazar Soyadı –adı, eser adı, konu başlığı vb.) yazılarak tarama yapılır. 

 

Kütüphanede aradığım kitabı nasıl Bulurum? 

Kütüphanemizde “Açık Raf Sistemi’’ uygulanmaktadır. Bu sisteme göre kullanıcı aradığı kitabı 

bulmak için kütüphanemiz katalog tarama sayfasından yapar. Eğer aradığı kitap 

kütüphanemizde var ise durum bilgisine bakarak kitabın rafta olup olmadığını tespit eder, eğer 

kitap rafta ise yer numarasını alarak kitabı raftaki yerinden bulur. Aradığı kitabı rafta bulamazsa 

ilgili personelden yardım talebinde bulunabilir.  

 

Kitaplar raflara nasıl bir düzen içinde diziliyor?  

Kütüphanemizde “Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (LC)” uygulanmaktadır. Bu sistemde 

Yer numarası harf ve rakamdan oluşmaktadır. Yer numarasındaki ilk harf ana konuyu belirler. 

Yanına gelen diğer harf, buna bağlı bir alt grubu belirler. Daha sonraki nümerik grup, ana 

konuya bağlı üçüncül alt grubu belirler. Bunu takip eden grup yazar soyadına göre oluşturulur. 

Son bölüm ise kitabın basım yılını belirler. Kitaplar raflara Yer Numarasına göre alfabetik sıra 

ile yerleştirilir. 

 

http://katalog.bartin.edu.tr/
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Kaynaklar kaç gün süre ile ödünç verilmektedir? 

Akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri; 30 günlük süre ile en çok 7 (Yedi) 

kitap, İdari personel, önlisans ve lisans öğrencileri; 15 günlük süre ile en çok 3 (üç) kitap ödünç 

alabilirler. 

 

Aldığım Kitabın Ödünç Süresini Nasıl Uzatabilirim? 

Kütüphanemizden ödünç aldığınız kitabın süresini aşağıdaki adımları uygulayarak 

uzatabilirsiniz 

1. http://katalog.bartin.edu.tr adresine giriniz. 

2. Sağ üst tarafta bulunan ‘oturum aç’ seçeneğine tıklayınız. 

3. Üye kodunuzu ve şifrenizi giriniz 

4. Giriş yaptıktan sonra isminizin üzerine tıklayınız 

5. Üzerimdekiler butonuna tıklayınız. Ödünç aldığınız kitapların listesi görünecektir. 

6. Sağ tarafta bulunan saat simgesini tıkladığınızda ödünç aldığınız süre kadar iade tarihiniz 

uzatılacaktır. 

 

Uyarılar: 

1. Web üzerinden uzatma işlemleri; ödünç alınan materyalin iade tarihine son üç gün kala ve 

materyal üzerinde başka bir kullanıcı rezerv(ayırtma) işlemleri yapılmamışsa uzatma 

yapılabilmektedir. 

2. Başkası tarafından ayrılan yayınlar uzatılamaz. 

3. Zamanında Kütüphaneye iade edilmeyen ve gecikme cezası bulunan yayınlara uzatma işlemi 

yapılamaz. 

4. Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma 

hakkına sahiptir. 

5. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını Kütüphaneye iade 

etmek zorundadır. 

 

Ödünç verilmeyen kaynaklar nelerdir? 

Danışma kaynakları (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar v.b.), 

Süreli yayınlar, “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık kullanılan araştırma ve ders kitapları, 

Basılı olmayan lisansüstü ve doktora tezleri, Yazma ve nadir basma eserler, Harita ve slaytlar, 

CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller, Ayırtılmış kitaplar, Müzik notaları, 

Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller v.b. ile Daire Başkanlığı tarafından kütüphane dışına 

çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller ödünç verilmez. 

 

Süreli yayınları ödünç alabilir miyim? 

Süreli yayınlar (dergiler, gazeteler, vb.) ödünç verilmemektedir. 

 

http://katalog.bartin.edu.tr/
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Kütüphane kullanım kurallarını nereden öğrenebilirim? 

Kütüphane kullanım kurallarını kütüphane web sayfasından “Kütüphane Kuralları” ile 

“Kütüphane Hizmetleri Yönergesi” linklerini tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

 

Bir materyali rezerv edebilir miyim (Ayırtabilir miyim)? 

Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan kitap, başka bir kullanıcı tarafından rezerv 

edilirken izlenecek adımlar; 

1. http://katalog.bartin.edu.tr adresine giriniz. 

2. Sağ üst tarafta bulunan ‘oturum aç’ seçeneğine tıklayınız ve üye kodunuz ile şifrenizi 

yazınız. 

3. Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki aramaların altında yer alan katalog’a 

tıklanır.  

4. Tarama çubuğunu kullanarak erişmek istenilen kitaba ilişkin bilgiler taranır. 

5. Kitaplar listelendikten sonra ayırtma yapmak istenilen eserin üzerine tıklanır.  

6. Açılan sayfada alt tarafta bulunan “ayırt” seçeneği kullanılarak ayırtma işlemi 

gerçekleştirilebilir. 

7. Ayırtılmış kitap ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. Sadece ödünçte olan kitaplarda 

ayırtma işlemi yapılabilir.  

8. Ayırtmış olduğunuz kitap iade edildiğinde sistemde kayıtlı mail adresinize 

bilgilendirme maili gönderilecektir.  

9. Kitap iade edildikten sonra 3 gün bekletilir, ödünç alınmazsa rafa kaldırılır. Bu nedenle 

e-mail adreslerinizi güncel tutmanızı öneririz. 

 

Ödünç aldığım kitabın süresini kaç kez uzatabilirim? 

Ödünç aldığınız kitapları başkası tarafından ayırtılmamışsa akademik personel ile yüksek lisans 

öğrencileri 30 gün süre ile 1 kez, idari personel, lisans ve önlisans öğrencileri 15 gün süre ile 2 

kez uzatabilirler. 

 

Ödünç aldığım kitabı kaybettim / zarar gördü ne yapmalıyım? 

Kütüphaneden ödünç aldığınız kitabı kaybettiğiniz ya da hasar verdiğiniz takdirde, niteliği aynı 

olmak kaydıyla piyasadan temin etmelisiniz. Ayrıca varsa gecikme cezasını da ödemeniz 

gerekmektedir. 

Piyasada bulunamayan baskısı tükenen kitaplar için Sağlama Birimince piyasa araştırması 

yapılır. Kütüphane Değer Takdir Komisyonunun belirlediği bir bedel saptanır ve kitabı 

kaybeden okuyucuya ödettirilir. 

Bedelini ödemeyen kullanıcılara borçlarını ödeyene kadar kitap ödünç verilmez ve 

Kütüphaneden ilişikleri kesilmez. 

 

Arkadaşımın kimliği ile ödünç kitap alabilir miyim? 

Hayır. Her üye yalnız kendi kimlik kartı ile ödünç kitap alabilir. 

http://katalog.bartin.edu.tr/
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Ödünç aldığım kitapları arkadaşım iade edebilir mi? 

Evet. 

 

Kitap geciktirme cezaları ne kadardır? 

Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcıdan, süre sonunu izleyen günden itibaren 

her bir kitap için günlük 0,50 TL. gecikme bedeli alınır. 

 

Bireysel ve Grup Çalışma Odaları için nasıl rezervasyon yaptırabilirim? 

Kutlubey Yerleşkesi Merkez Kütüphanemizde yer alan 24 adet bireysel çalışma odası ve 12 

adet grup çalışma odası için, BARÜ mensubu tüm kullanıcılarımız rezervasyon yaptırabilir. 

Web sayfamızdaki “Hesabım” alanından kütüphane hesabınızla sisteme giriş yaparak sağ üst 

kısımda yer alan “Rezervasyon” menüsünden uygun olan oda ve sandalyeler için rezervasyon 

yaptırabilirsiniz. Sonrasında ödünç-iade/danışma bankosuna başvurarak kurum kimliği 

karşılığı oda anahtarını teslim alabilirsiniz. 

 

Zeka Oyunları Salonundan nasıl yararlanabilirim? 

Merkez Kütüphanemiz 1. kattaki süreli yayınlar salonu içerisinde yer alan “Zeka Oyunları 

Salonu’nda” yaralanabilmek için süreli yayınlar salondaki danışma bankosuna başvurarak 

kurum kimliği karşılığında oynamak istediğiniz oyuna ait araç-gereçleri teslim alabilirsiniz. 

 

Emanet dolaplarından nasıl faydalanabilirim? 

Ödünç-iade/danışma bankosuna başvurarak kurum kimliği karşılığı kullanım durumu uygun 

olan dolap anahtarını teslim alabilirsiniz. 

 

Kütüphanenin abone olduğu veritabanlarına nasıl ulaşırım? 

Abone olunan veritabanlarına kütüphanenin web sitesinde yer alan “abone veri tabanları” 

bölümünden kampüs içinde sınırsız erişim sağlanır. 

 

Veritabanlarına Kampus Dışından Ulaşabilir miyim? 

Kütüphanemizin abone olduğu elektronik kaynaklara, kütüphane hesabınızla dünyanın her 

yerinden, erişim sağlayabilirsiniz. 

http://katalog.bartin.edu.tr/vetisbt/ adresine girdikten sonra var olan kütüphane hesabınızla 

veya yeni bir hesap oluşturarak portalı kullanmaya başlayabilirsiniz.  

VETİS uzaktan erişimi portalında yeni üyelik yaptırırken personel için; “Kurum sicil No"; 

öğrenciler için ise “T.C. Kimlik No” ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. Ayrıca hesabınızın 

aktifleştirilmesi için e-posta alanına kurumsal mail hesaplarınızı (personel için, 

…@bartin.edu.tr; öğrenciler için, …@ogrenci.bartin.edu.tr) yazmalısınız. 

Üniversitemiz bünyesinde çalışan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz bu 

portaldan yararlanabilir. 

VETİS Kullanıcı Kılavuzu 

http://katalog.bartin.edu.tr/vetisbt/
https://cdn.bartin.edu.tr/kutuphane/e71973c162126009489799cbecf14d13/vetiskullanimkilavuzu-1.pdf
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Kütüphanede e-kitaplar ve e-tezler var mı? 

Evet, Kütüphanemizde hem e-kitap, hem de e-tezler mevcuttur. Satın aldığımız e-kitaplara 

kütüphane kataloğundan, abone olduğumuz e-kitaplara ise kütüphane kataloğundaki 

(katalog.bartin.edu.tr) "Elektronik Kaynaklar" menüsünden veya web sayfasındaki "Abone 

veritabanları" içerisindeki e-kitap veritabanlarından erişebilirsiniz.  

Ayrıca yine abone olduğumuz "Tez veritabanına" da Abone veritabanlarında bulunan ProQuest 

Dissertations and Theses Global veritabanından erişebilirsiniz. Bu veritabanında 2 (İki) 

milyonun üzerinde tam metin tez bulunmaktadır. Üniversitemizde yapılan yüksek lisans ve 

doktora tezlerine ise BARÜ Kurumsal Açık Arşivi’nden erişim izni verilen tezlere tam metin 

olarak erişebilirsiniz. 

Elektronik kaynakları kullanırken yardıma ihtiyaç duyduğumda kimden destek 

alabilirim? 

Web sayfamızda tüm veri tabanlarının ve diğer elektronik kaynakların “kullanım kılavuzları” 

mevcuttur. Elektronik kaynaklarla ilgili soru ya da sorunlarınızı 0378 501 1000-(2643-2645) 

dahili telefon numarasıyla veya web sayfamızdan Bize Ulaşın menüsünden sorularınızı 

iletebilirsiniz. 

Kütüphane çalışma saatleri nedir? 

Kutlubey Kampüsü Merkez Kütüphanesi 

Merkez Kütüphanemiz eğitim-öğretim döneminde; 

Pazartesi - Cuma 08:30 – 21:30 

Cumartesi 10:00 – 17:00. 

 

Yaz döneminde ve yarıyıl tatilinde ; 

Pazartesi - Cuma 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık bulunmaktadır. 

Not: Prof. Dr. Fuat Sezgin Çalışma salonumuz 7/24 saat hizmet vermektedir. 

 

Ağdacı Kampüsü Şube Kütüphanesi 

Şube Kütüphanemiz eğitim-öğretim döneminde; 

Pazartesi - Cuma 08:30 – 21:00 

Cumartesi 10:00 – 17:00. 

 

Yaz döneminde ve yarıyıl tatilinde ; 

Pazartesi - Cuma 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık bulunmaktadır. 

 

Kütüphanede fotokopi çektirebilir miyim? 

Kutlubey Kampüsü Merkez Kütüphanemizde Fotokopi salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca 

Book Eye4 Kiosk tarama cihazlarından kullanıcılarımız basılı kitaplardan istedikleri bölümleri 

pdf formatında kendileri tarama yaparak flash bellek, tablet ya da android telefonlarına 

aktarabilirler. 
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Kütüphanede internet’ten faydalanabileceğim bir yer var mı? 

Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlardan çalışma saatlerimiz dahilinde yaralanabilirsiniz, 

ayrıca kütüphane binasında kablosuz internet bağlantısıyla internete bağlanabilirsiniz. 

 

Kütüphaneye bağışta bulunabilir miyim, nasıl? 

Kitap bağışlayabilirsiniz. Ancak, Kütüphanenin “Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama 

Yönergesi” kapsamında yer alan Bağış Politikası kriterlerine uygun görülen kitaplar bağıl 

olarak kabul edilmektedir. Uygun görülmeyenler bağışta bulunan kişinin bilgisi dahilinde 

ihtiyacı olan başka kurumlara, bağışlanabilir. 

TÜBESS aracılığıyla nasıl tez isteyebilirim? 

Üniversitemiz akademik personeli ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç 

duydukları  YÖK Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan ve dijital ortamda yayınlama izni 

olmayan tezler, “TÜBESS-Türkiye Belge Sağlama Sistemi” üzerinden sağlanabilmektedir. 

İsteyeceğiniz tez bilgilerini kutuphane@bartin.edu.tr adresine mail atarak tez isteğinde 

bulunabilirsiniz. Tez kütüphaneye ulaştıktan sonra size geri dönüş yapılmaktadır. Ancak tezler 

çıktı şeklinde size verilmektedir ve çıktı ücreti her sayfa için 0.30 kuruştur. 

 

Kütüphanemizde mevcut olmayan kitaplara nasıl ulaşabilirim? 

Bu hizmetten Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) aracılığıyla akademik personel 

ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Kütüphanemizde mevcut olmayan 

kitapları kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti ile getirtebilirsiniz. Bu hizmetten 

yararlanabilmek için, kitabın veya kitapların koleksiyonumuzda olup olmadığından basılı ve 

elektronik katalog taraması yaparak emin olunuz. Kütüphanemizde yoksa kitap veya kitapların 

hangi kütüphanede olduğunu öğreniniz. Kütüphane hesabınız (katalog.bartin.edu.tr) üzerinden 

“KAÖ” alanı kullanılarak talepte bulunabilirsiniz.  

 

Kütüphanede yarı zamanlı olarak çalışabilir miyim? 

Akademik yıl içinde Bartın Üniversitesi öğrencileri kütüphanede yarı zamanlı olarak 

çalışabilirler. Konuyla ilgili ilan ve duyuruları takip ediniz. 

https://cdn.bartin.edu.tr/kutuphane/ecfc8c1356bab002fd9c40985b73ca5b/koleksiyon-gelistirme-ve-yayin-saglama-yonergesi.pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/kutuphane/ecfc8c1356bab002fd9c40985b73ca5b/koleksiyon-gelistirme-ve-yayin-saglama-yonergesi.pdf
mailto:kutuphane@bartin.edu.tr

