Kütüphanelerarası İşbirliği(ILL)(Kitap ve Makale İstekleri İçin)

Kütüphane Kataloğu
Tarama

• Aradığınız yayını öncelikle Kütüphane koleksiyonundan tarayınız.
• http://kutuphane.inonu.edu.tr/libra.aspx?IS=GORUNUM&GR=YESIL

• Kütüphane Kataloğunda bulamadığınız yayını;
• Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği Ulusal Toplu
Katalog (TO-KAT) ‘dan sorgulayınız.
TO-KAT
Ulusal Toplu Katalog • http://www.toplukatalog.gov.tr/
Tarama

Kütüphaneler arası
İşbirliği İstek Formu

• Kaynağı bulduğunuz yayını ilgili kütüphanenin kendi kataloğundan tarayarak ödünç alına bilirliğini
sorgulayınız.
• Kütüphanemizden yayın isteğinizi aşağıdaki linkten istekte bulunabilirsiniz.
• http://library.inonu.edu.tr/index.php?s=kaib

Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)
Kuralları
İstek yapan kullanıcı aynı anda 5 kitap veya 5 makale isteğinde bulunabilir.

Kargo ücretleri isteği yapan kullanıcıdan tahsil edilir.

Makale isteklerinin karşılanmasında isteğin ücretli olup olmaması ilgili kütüphanenin politikasına bağlıdır.
İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir (Kaç kitabın ne kadar
süre ile ödünç alınabileceği gibi).
Yayın, istenen süre içinde ilgili kütüphaneye iade edilmelidir.

Yayının tamamı fotokopi vb. yollarla çoğaltılmamalıdır.
Kitabın zarar görmemesi için gereken özen gösterilmeli; yıpranması ve kaybedilmesi hâlinde talep edilecek ücret
ödenmelidir.

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)
(Tez İstekleriniz İçin)
YÖK Ulusal Tez
Merkezi

TÜBESS
Üzerinden Erişim

•Aradığınız tezi öncelikle YÖK Ulusal Tez Merkezinden sorgulayınız.
•https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

•“Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi olan tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.

•Tez taleplerinizi, künye bilgileri (tez no, yazar adı, tez adı, yıl) ile birlikte, kurumsal e-posta adresinizden, kutuphane@inonu.edu.tr
adresine gönderebilir veya ilgili personelle iletişime geçebilirsiniz.(Talep Formu Gerekmiyor.)
•Bir
kullanıcı en fazla 5 adet tez talep edebilmektedir.
Tez Talepleriniz
•Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
İçin

Koşullar

•Talep edilip sağlanan tezler (1-3 gün), YÖK Protokolü gereğince talep eden kişiye (kullanıcıya) basılı (print) olarak teslim edilmektedir.
•Bunun için talep eden kişiden sayfa başına 5 kuruş ücret talep edilmektedir,
•Bu hizmetten, İnönü Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de
faydalanabilirler

•kutuphane@inonu.edu.tr
•Zübeyde BARAN/ 0 422 377 4618 / Kütüphane 3. Kat(Daire Başkanlığı/Şube Müdürlükleri)
İletişim

