GENEL BİLGİ
Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi
1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr.
Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna
sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan
kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ
vardõr.
Kütüphane alanõ içinde İdari Hizmetler, Teknik
Hizmetler, Bilgi Tarama, Kütüphaneler arasõ Ödünç
Verme, Süreli Yayõnlar, Danõşma Kaynaklarõ,
Tezler ve Ödünç Verme birimleri yer almaktadõr.
Manyetik Alan esaslõ çalõşan güvenlik sistemi
bulunmaktadõr.

HİZMETLER
Tõp
Kütüphanesi
öğretim
ve
araştõrma
programlarõnõ doğrudan desteklemeyi, öğrenciler ve
çalõşanlarõn her türlü bilgi ve belge ihtiyaçlarõnõ
karşõlamayõ amaçlayan Tõp Kütüphanesi, bu amacõ
doğrultusunda çeşitli hizmetler vermektedir.

Danõşma ve Enformasyon
Tõp Kütüphanesinde sunulan hizmetler ve sağlanan
olanaklar oryantasyon programõ ile tanõtõmõ
yapõlabilmektedir. Ayrõca Basõlõ Süreli Yayõnlar için
e-mail adresine talepte bulunulan makalelerin,
fotokopisi hazõrlanarak hizmete sunulmaktadõr.

Koleksiyonlar
Kütüphanede bulunan kaynaklar kullanõm özellikleri
ve yararlanma koşullarõna göre kategorilere
ayrõlmõştõr.

Genel Kitap Koleksiyonu
NLM (National Library Of Medicine) Sistemine göre
düzenlenmiş ve açõk raf sisteminde kullanõma
sunulmaktadõr. Bu koleksiyondaki yayõnlardan
kütüphane içinde yararlanõlabildiği gibi, yayõnlar
kurallar çerçevesinde ödünç de alõnabilir.

Danõşma Kaynaklarõ Koleksiyonu
Ansiklopedi, sözlük, index, el kitabõ vb. gibi
danõşma nitelikli yayõnlardan oluşan bu koleksiyon
ödünç verilmemekte olup, yalnõzca kütüphane
içinde kullanõlabilir.

Süreli Yayõn Koleksiyonu
Periyodik olarak yayõnlanan dergi, vb. gibi
kaynaklarõn aboneliği ile oluşan koleksiyondur. Basõlõ
ve elektronik ortamda abonelik gerçekleştirilmektedir.
Basõlõ süreli yayõnlarõn son bir yõla ait sayõlarõ Süreli
Yayõnlar Servisi’nde açõk raf sisteminde kullanõma
sunulmaktadõr. Bu koleksiyondan da yalnõzca
kütüphane içinde yararlanõlabilmektedir.
Basõlõ olarak süreli yayõn koleksiyonunda bulunan
dergileri
görmek
için
http://rektorluk.ege.edu.tr/~library/katalog.htm adresinden
eser adõ taramasõ yapõlabilir. Elektronik aboneliği olan
dergileri
görmek
içinse
http://kk5dn7xe2x.search.serialssolutions.com/
adresinde hem eser hem de konusal tarama
seçenekleri bulunmaktadõr.

Tez Koleksiyonu
Üniversitemizin Tõp Fakültesi Ana Bilim Dallarõnda
üretilen tezleri ile araştõrma projeleri kütüphane
içinde denetimli olarak kullanõm sunulmaktadõr.
Aktarma çalõşmasõ biten tezlere elektronik ortamda
da tam metin olarak erişilebilmektedir.

Yayõn Sağlama
Ege Üniversitesi akademik personeli için,
kütüphanemizde bulunmayan yayõnlar, yurtiçindeki
ve yurtdõşõndaki başka kurumlardan “Kütüphaneler
arasõ Ödünç Verme” kurallarõ içinde ödünç
getirtilebilmekte veya fotokopisi sağlanmaktadõr.
Bu şekilde yapõlan yayõn sağlama hizmetlerinde,
yayõnõn istendiği kurumun kurallarõ uygulanõr.
Ödünç getirtilecek yayõn sayõsõ, üyenin ödünç
alabileceği yayõn sayõsõyla sõnõrlõdõr. Bu şekilde
yapõlan yayõn sağlama işlemleri sõrasõnda
yapõlacak masraflar okuyucuya aittir. Başka
kurumlardan ödünç yayõn getirtme veya yayõnõn
fotokopisini sağlama istekleri için, “Kütüphaneler
arasõ Ödünç Verme” birimine şahsen başvurulmasõ
ve gerekli formlarõn doldurulmasõ gerekmektedir.

Bilgisayar Salonu
Internet erişimli 5 adet PC’nin bulunacağõ bilgisayar
salonumuz 2005 yõlõ içinde hizmete açõlacaktõr.
Önceden randevu almak suretiyle ve birer saatlik
periyotlarla,
buradaki
bilgisayarlardan
yararlanõlabilecek ve sadece print hizmeti ücretli
olacaktõr.

Ödünç Verme
Koleksiyonda
bulunan
yayõnlardan
(ödünç
verilmeyen yayõnlara ait bilgiler “Koleksiyonlar”
kõsmõnda belirtilmiştir.) ödünç alma yolu ile de
yararlanõlabilir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen
kullanõcõlarõn
kütüphaneye
üye
olmalarõ
gerekmektedir.

Üyelikten Yararlanma
Ege Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari
personeli, kütüphaneye üye olabilirler. Üyelik işlemi
için kütüphaneye şahsen başvurularak “Üye
Formu”nun
doldurulmasõ
ve
üyelikle
ilgili
“taahhütname”nin imzalanmasõ gerekmektedir.
Kütüphaneye üye olan;
Lisans öğrencileri
Lisansüstü öğrencileri
İdari personel
Akademik personel
alabilirler.

14 gün, 3 kitap
14 gün, 5 kitap
28 gün, 5 kitap
28 gün, 8 kitap

Uzatma
Üyeler ödünç aldõklarõ yayõnõn süresini, yayõn
başka bir üye tarafõndan ayõrtõlmadõğõ takdirde 2
kez uzatabilirler. Uzatma işlemi, iade tarihi
geçirmemek kaydõyla, iade tarihinin son 3 günü
içinde yapõlabilmektedir. İade tarihinin son 3
gününden önce ve iade tarihinden sonra yapõlan
uzatma istekleri yerine getirilmemektedir. Üzerinde
para cezasõ veya gecikmiş yayõn bulunan üyelerin
kullanõm süreleri uzatõlmamaktadõr. Uzatma işlemi,
telefon, e-mail, veya şahsen başvuru yoluyla
yapõlabildiği gibi; ilgili işlemler yapõlmak suretiyle
Internet ortamõnda da yapõlabilir.

Yayõn Ayõrtma
Ödünç alõnan bir yayõn, başka bir üye tarafõndan
ayõrtõlabilmektedir. Yayõn ayõrtmak için “Ödünç
Verme” birimine şahsen başvurmak gerekmektedir.
Ayõrtõlan yayõn, üyeye bildirilen tarihten itibaren 3
gün içinde alõnmazsa, sõradaki üyeye verilir veya
rafa kaldõrõlõr. Ayõrtõlacak yayõn sayõsõ, üyenin
ödünç alabileceği yayõnõn sayõsõyla sõnõrlõdõr.

Ceza İşlemleri
Gününde iade edilmeyen, kaybedilen veya zarar
gören yayõnlar için ceza işlemleri uygulanõr.
Uygulanacak ceza miktarlarõ her öğretim yõlõ
başõnda Ege Üniversitesi Üst Yönetimi tarafõndan
belirlenerek yürürlüğe girer. Herhangi bir nedenle
ceza ödemekle yükümlü duruma düşen tüm
kullanõcõlar, cezai yükümlülüklerini yerine getirene
kadar, ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.
• Ödünç alõnan yayõnlar için günlük gecikme
bedeli uygulanõr.
• 30 gün içinde iade edilmeyen yayõnlar için
“Kayõp Yayõn” işlemi uygulanõr.
• Saatlik sürelerle ödünç alõnan yayõnlarõn
gecikmesi halinde, gecikme cezasõ geciken her
saat için uygulanõr.
• Kullanõlmayacak derecede zarar gören yayõnlar
için “Kayõp Yayõn” uygulamasõ yapõlõr.
• Kaybedilen
yayõnlardan
baskõsõ
mevcut
olanlarõn okuyucudan temin edilmesi istenir; ayrõca
işlem ücreti alõnõr.
• Baskõsõ tükenmiş yayõnlarõ kaybedilmesi
halinde, Kütüphane Komitesi tarafõndan belirlenen
yayõn ücreti ve işlem ücreti alõnõr.
• Kaybedilen yayõn iade tarihinden önce
kütüphaneye bildirilmez ise, ayrõca gecikme bedeli
alõnõr.

Web Sitesi
Kütüphanede sunulan hizmetleri tanõtmak ve bilgi
kaynaklarõna erişimi sağlamak amacõyla hazõrlanan
kütüphane

http://rektorluk.ege.edu.tr/~tipkutup/index.php
adresinden ulaşõlmaktadõr.
Bu sitede;
•

Elektronik Dergiler

•

Elektronik Kitaplar

•

Online Veri Tabanlarõ

•

Katalog Tarama

•

Üyelik Kaydõ

•

Süre Uzatma

•

İstek Formlarõ

•

Linkler

•

Süreli Yayõnlar

•

CD ROM Veri Tabanlarõ

•

CD Network Sistemi

İle ilgili bilgi ve bilgi kaynaklarõ içeren alanlar yer
almaktadõr.

Genel Kurallar
• Kütüphaneye yiyecek ve içecek maddesi ile
girilemez ve tüketilemez.
• Cep telefonlarõ
konuşulamaz.
•

açõk

bulundurulamaz

ve

Kütüphane binasõ içerisinde sigara içilemez.

• Ödünç alma işlemleri tamamlanmadan dõşarõya
yayõn çõkartõlamaz.
• Yalnõzca kütüphane görevlileri
kullanõlan alanlara girilemez.

tarafõndan

• Başkalarõnõ rahatsõz edecek şekilde hareket
edilemez ve yüksek sesle konuşulamaz.
Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.
Çalõşma Saatleri :
Hafta İçi : Bilgi Tarama, Kütüphaneler arasõ Ödünç
Verme, Süreli Yayõnlar, Danõşma Kaynaklarõ,
Tezler ve Ödünç Verme birimleri
Hafta sonu : 09.00-22.00 saatleri arasõnda yalnõz
3 adet okuma salonu hizmet vermektedir.
BİRİM

PAZARTESİ-CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

ÖDÜNÇ VERME

08.00-19.00

KAPALI

KAPALI

DANIŞMA
KAYNAKLARI

08.00-16.30

KAPALI

KAPALI

BİLGİ TARAMA

08.00-16.30

KAPALI

KAPALI

SÜRELİ
YAYINLAR

08.00-16.30

KAPALI

KAPALI

OKUMA
SALONLARI

08.00-22.00

09.00-22.00

09.00-22.00

KİTAP
KOLEKSİYONU

08.00-19.00

KAPALI

KAPALI

KÜTÜPHANELER
ARASI ÖDÜNÇ
VERME

08.00-16.30

KAPALI

KAPALI

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web adresi
:
http://rektorluk.ege.edu.tr/~tipkutup/index.php
E-mail

:

tipkutup@med.ege.edu.tr
Yayõn Sağlama :
tipkutup@med.ege.edu.tr
Süreli Yayõnlar :
tipsur@med.ege.edu.tr
Danõşma

:

sahra@bornova.ege.edu.tr
Ödünç Verme

:

tipcirc@med.ege.edu.tr
ADRES
:
Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi
Tõp Kütüphanesi
35040 Bornova / İZMİR

TELEFON

:

DAHİLİ

+90 232 390 38 94

3894

390 44 09

4409

390 31 65

3165

:

