
GENEL BİLGİ
 45 Evler Kampüsünde hizmet sunan Mer-
kez Kütüphanemiz
•116 Kişilik Okuma ve Grup Çalışma Sa-
lonları, Engelsiz Çalışma Odası
•7 kişilik Çalışma Bilgisayarları
•13.600 Basılı Bilgi Kaynağı

 KULLANIM KOŞULLARI
•Toros Üniversitesi Akademik-İdari Personeli ve Öğ-
rencileri doğal üye olarak kabul edilirler.
•Ödünç alma hizmetinden yararlanabilmek için 
“Üniversite Kimlik Kartı”na sahip olmak yeterlidir.
•Akademik ve İdari Personele 4 Kitap 21 günlüğüne,
•Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine 3 kitap 15 
günlüğüne,
•Öğrencilere 2 kitap 7 günlüğüne ödünç verilmekte-
dir.
•Ansiklopediler, Atlaslar ve Sözlükler gibi referans 
kaynakları yönetmelik gereği ödünç verilmez.
•Ödünç alınan kitap ve benzeri materyalin zamanın-
da iade edilmesi gerekir.
•Üniversite dışında kütüphanemizden yararlanmak 
isteyenler güvenlik noktasına kimliklerini bıraktık-
ları takdirde kütüphaneden yararlanabilirler. Ancak 
ödünç verme hizmetinden faydalanamazlar. 

KÜTÜPHANE İNTERNET SAYFASINDA 
NELER YAPABİLİRİM?

•Kütüphane hesabınıza üye kodunuz: TC Kimlik nu-
maranız, Şifre: TC kimlik numaranızın son dört ha-
nesi olacak şekilde giriş yapabilirsiniz.
•Katalog sorgulama yapabilirsiniz.
•Abone ve deneme erişimli veri tabanlarına erişebi-
lirsiniz.
•Akademik Arşiv Sistemine ulaşabilirsiniz. 
•Araştırmalarınız için yararlı bağlantı adreslerinden 
yararlanabilirsiniz.
•Güncel Duyuru ve Haberlerimizi takip edebilirsiniz.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
•Danışma hizmetleri
•Ödünç kitap verme-alma, kitap süresi 
uzatma, 
•Basılı ve Elektronik kaynak hizmetleri
•Otomasyon hizmetleri
•Kütüphaneler arası ödünç kitap, bilgi-bel-
ge sağlama, web sayfası hizmetleri

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINI NASIL 
KULLANIRIM? 

•İnternet sayfamızdan veya kütüphanemiz-
de bulunan bilgisayarlardan
tüm kaynaklarımızı tarayabilirsiniz.
•Kişisel oturum açarak, kitap ayırtabilir, sü-
resini uzatabilirsiniz.
•Basılı Kaynakları Library of Congress Sis-
temine göre sınıflandırılmış olan raflarda 
bulabilirsiniz.

www.toros.edu.tr
“Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde”

KÜTÜPHANE KULLANIM                                                     
KURALLARI

•Raflardan alınmış kitaplar masalarda bıra-
kılmalı, rafa yerleştirilmeye çalışılmamalı-
dır.
•Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar 
verenler hakkında yasal işlem uygulanır.
•Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane 
kaynaklarını dışarı çıkarmak yasaktır.
•Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolma-
sı ya da çalınmasının sorumluluğu kütüpha-
neye ait değildir.
•Kurum kimliği olmayan okuyuculara 
ödünç kitap verilmemektedir.
•Akademik ve idari personel ile öğrencile-
rimizin kütüphaneden yararlanma süreleri, 
ilgili kişinin Üniversiteden ilişiği kesilmesi 
halinde sona erer.



TOROS ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON

DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphane Hizmetleri

Tanıtım Broşürü

“Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde”
www.toros.edu.tr

Kütüphane Çalışma Saatleri
Hafta içi: 08.00 - 21.00    
Grup Çalışma Odaları   

 Çalışma Saatleri                                  
Hafta içi: 08.30 - 20.30

ABONESİ OLDUĞUMUZ E-KAYNAKLAR

İnternet Sayfamız:

Bizi Facebook’tan takip edin

Bizi İnstagram’dan takip edin

http://www.toros.edu.tr/              

https://www.facebook.com/TorosUniversity/

https://www.instagram.com/toros_kutuphane/

KİTS - KÜTÜPHANELER ARASI 
İŞBİRLİĞİ NEDİR?

Toros Üniversitesi mensuplarına kütüphanemiz-
de bulunmayan, fakat diğer üniversite kütüpha-
nelerinde bulunan bilgi, belge ve kaynaklar “Kü-
tüphanelerarası İşbirliği Protokolü” kapsamında 
sağlanabilmektedir.
Yararlanmak için; library@toros.edu.tr
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Türkiye Belge Sağlama Sistemi 
(TÜBESS)

YÖK üzerinde erişime kapalı tezler Kütüphane-
miz aracılığı ile talep edilmektedir. (2006 ve önce-
si tezler için geçerlidir)

Danışma hizmetleri, soru, görüş ve 
önerileriniz için

library@toros.edu.tr
adresine e-posta gönderebilirsiniz

İntihal Tespit programı 
i-Thenticate

İnternet sayfamızdan erişime açılan programın, 
kullanılabilmesi için kullanıcı tanımlaması ya-
pılmalıdır. Programa erişmek isteyen akademis-
yenlerin isteklerini library@toros.edu.tr adresine 
mail atmaları yeterlidir.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ
Kullanıcının üzerinde gecikmiş ya da iade etme-
diği materyal olup olmadığı Otomasyon Siste-
minden kontrol edilir.
Şartlar uygunsa, İlişik Kesme Belgeleri imzalanır.
Lütfen bilgi kaynaklarını zamanında teslim edi-
niz.


