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 Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile 
işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim 
programıdır. Yükseköğretim kurumlarının 
birbirleri ile ortak projeler üretip hayata 
geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel 
değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali 
destek sağlamaktadır. 



 Ders verme 
hareketliliği

Hedef
 Hareketlilik programına katılamayan

öğrencilere farklı Avrupa
ülkelerindeki yükseköğretim
kurumlarının akademik personelinin
bilgi ve deneyiminden faydalanma
imkanı vermek

 Pedagojik yöntemler konusunda
uzmanlık ve deneyim değişimini
teşvik etmek

 Yükseköğretim kurumlarını
sundukları derslerin çeşit ve içeriğini
genişletme ve zenginleştirme
konusunda teşvik etmek

 Personel eğitimi 
hareketliliği

Hedef
 Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe

aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik
beceriler edinmelerine imkan
vermektir.

 Faydalanan kişilerin farklı bir
kurumun deneyim/iyi uygulamalarını
öğrenmelerine ve mevcut işleri için
gerekli becerileri geliştirmelerine
imkan vermektir. 



Universita Degli Studi di Milano
(University of Milan)



 Bilimsel alanda çalışmalar yapan 2 enstitünün birleşmesiyle 1924 yılında 
kurulmuştur.Bunlar 1861’de kurulan Scientifico-Letteraria (Scientific-
Literary Academy) ile 1906’da kurulan the Istituti Clinici di 
Perfezionamento (Clinical Specialisation Institutes) enstitüleridir.

 1928 yılında İtalya’da Napoli,Roma ve Padua’dan sonra 4. büyük 
üniversite oldu.

 Kurulduğunda 4 fakültesi vardı.Hukuk, beşeri bilimler, tıp ve matematik, 
fizik ve doğa bilimleri,daha sonra veteriner ve ziraat fakülteleri kuruldu.  

 İkinci dünya savaşı sonunda, eski Ospedale dei Poveri (yoksullar için) la 
Cà Granda olarak bilinen (Big House) hastane binasına taşındı.

 Bina Sforza ailesi tarafından inşa edilen 15. yy. sivil mimari örneklerinin 
en önemlilerindendir.

 1943 yılında ciddi şekilde bombalanmış ve hasar görmüş olan bina 1958 
yılında onarılmıştır. 

 Günümüzde rektörlük,idari ofisler, hukuk ve beşeri bilimler fakülteleri bu 
binadadır.



 Şuanda 9 fakültesi, 134 lisans programı, 19 
doktora programı,65.000 öğrencisi,2500 
akademisyeni, 2000 idari personeli,200 
kütüphanecisi vardır.



 Ziraat 

 Uygulamalı Bilimler

 Beşeri bilimler

 Hukuk

 Matematik, fizik ve doğa bilimleri

 Eczacılık

 Tıp

 Sosyal ve Politik Bilimler

 Veterinerlik Fakülteleri vardır.



 İtalyan üniversiteleri 1989 yılından beri özerk bir 
yapıya sahiptir.

 Rektör üniversitenin en yüksek temsilcisidir.

 Akademik Senato üniversitenin işletme ve 
geliştirme stratejilerini tanımlar, eğitim ve 
bilimsel faaliyetleri koordine eder.

 Yönetim Kurulu mali kaynak teminini sağlar, 
ekonomik/kültürel varlıkların yönetimi, teknik ve 
idari personelden sorumludur.

 İdari yapının başında Genel Müdür vardır.Teknik 
ve idari personelin faaliyetlerini koordine eder.



Rektör

Akademik Senato Yönetim Kurulu Genel Müdür





 Fakülte : 9

 Departman : 78

 Kütüphane : 113 konu, 18 özel kütüphane

 Dijital kütüphane : 9,205 online başlık, 166 
veritabanı



 Bina sayısı : 79

 371 derslik, 27,832 koltuk

 Toplam 1831 kişilik 168 bilgisayar laboratuarı, 

 Toplam yüzölçümü 500.000 metrekare

 Araştırma alanı 128.242 m² ; toplam alanın 

%26,65‟i araştırma alanıdır.

 Kütüphaneler ve çalışma odaları 30.780 m² 
topam alanın %6,16‟sı kütüphane ve çalışma 

odaları içindir.

 Idari personel alanı 8.877 m² ; toplam alanın 

%1,78‟i idari personel için ayrılmıştır.



 753 profesör

 686 doçent

 1.004 araştırma görevlisi



 Son 3 yılda yaklaşık 26.700 yayın çıkarılmıştır.

 2008 yılında 659 yeni başlayan araştırma 
projesi

 Halen devam eden 1000 araştırma projesi



 İtalya’da 1. üniversitedir

 Avrupa’da 19. üniversitedir

 Dünyada 77. sırada yer alır.



 288,3 milyon € (% 52) çalışan maliyeti 
devletten karşılanıyor.

 92,3 milyon € (% 17) 

 Personel maaşları € 282,6 milyonu buluyor.



KÜTÜPHANE



Universita Degli Studi di Milano’da 
kütüphaneler fakülte kütüphaneleri 
olarak dağılmıştır. Her fakültenin bir 
kütüphanesi bulunmaktadır.

Tarım, eczacılık, hukuk, 
sanat,tıp,veterinerlik,matematik, 
fizik, doğa ve siyaset bilimi 
fakültelerinin kütüphaneleri 
bulunmaktadır. 18’i konu 
kütüphanesi olmak üzere toplam 
131 kütüphane vardır.



 Toplam 1.200.000 kitap ve doküman

 27.000  dergi

 9000 elektronik dergi

 150 veritabanı



DCB

BD Libraries‟ Services Statistics Libraries

Libraries Libraries



 DCB: Koordinator/Daire Başkanı

 BD : Final User/Son kullanıcı

 Libraries’ Services : Kütüphane sistemleri 
(SEBİNA, Document Delivery vb.)



 Tarım ve Ziraat Fakültesi’ne ait 
kütüphanedir.

 6881 monografi,12818 ciltli dergi,6011 kitap 

barındırır.

 Konu alanları tarla bitkileri, ziraat 
mühendisliği, hidrolik ve zooteknik’i
içerir.

 Ödünç verme, ILL, fotokopi, 
veritabanları, referans hizmetleri vardır.

 Kütüphane herkese açık fakat ödünç 
verme ve veritabanına erişim imkanı 
yalnızca öğrenciler,Universita Degli 
Studi di Milano,Universita Bicocca, 
Università dell’Insubria profesörlerine 
verilir.

 Kütüphane Pazartesi-Cuma 09:00-
12:30/14:00 – 17:00 saatleri arasında 
hizmet vermektedir.



 5 personel bulunmaktadır.
 Kütüphanede araştırma terminalleri 

bulunmaktadır.Okuma ve çalışma 
odası vardır.

 Okuma odasında,lobide ve bina 
içerisinde sigara içmek, yüksek sesle 
konuşmak, yemek yemek, içecek 
içmek ve cep telefonu kullanmak 
yasaktır.

 Kullanıcılar kimlikleri karşılığında kitap 
ödünç kitap v.b. Materyaller alabilirler, 
dergileri günlük okuma salonlarında 
kullanabilirler. Bunlar için düzenlenen 
formu doldurmaları gerekir.

 Kullanıcılar yükümlülüklerini yerine 
getirmez ise kendilerine sunulan 
hizmetlerden mahrum olur.

 Öğretim üyeleri araştırma için merkez 
kütüphane tarafından atanan kurallar 
çerçevesinde kitap satın alınmasını 
isteyebilirler.

 http://users.unimi.it/~divbib/agraria/

Erasmus Personel Değişim Programı.pptx


 Konular eczacılık, endokrinoloji,tıbbi kimya 
fizyoloji ve biyokimya ile ilgilidir.

 Pazartesi-Cuma 08:00-18:00 arasında 
hizmet vermektedir.

 Profesörler, araştırmacılar, teknisyenler, 
yüksek lisans öğrencileri, lisans
öğrencilerine hizmet verilmektedir.

 5 personeli bulunmaktadır.

 Sınıflama sistemleri İtalyan Ulusal Sınıflama 
Sistemi olan SEBİNA (SBN)’ i 
kullanıyorlar.Bunun nedeni bu sınıflama 
sistemi çok özel, çok ayrıntılı, konu 
kütüphanelerine uyumlu olmasıdır.

 Bünyesinde 4 kütüphane daha 
bulunmaktadır. Bunlar; 
Endikrinoloji,biyoloji ve patofizyoloji 
kütüphanesi,ilaç bilimleri 
kütüphanesi,organik kimya 
kütüphanesi,fizyoloji ve biyoloji 
kütüphaneleridir.

 Öğretim görevlileri tarafından hazırlanan 
her türlü ders materyallerine kütüphanenin 
ana sayfasından da erişmek mümkün. 



 Yaklaşık 20.000 ciltlik monografi,150 
görsel-işitsel materyal vardır.

 220 abonelikleri vardır.Bunların %60’ı 
Amerika, %25 Avrupa, %15’i İtalya 
yayınıdır.

 Science Citation Index 1979 ile 1999 ve 
Journal Citation Reports 1981 ile 1999 
sahiptir.

 Ayrıca üniversite ağından Medline, EMBASE, 
Web of Science dahil birçok veritabanları 
mevcuttur. 

 Diğer kütüphanelerde olduğu gibi bu 
kütüphanede de yüksek sesle konuşmak, 2 
veya daha fazla kişiyle çalışmak, yiyecek ve 
içecek ile girmek, laboratuar kıyafetleri ile 
dolaşmak,cep telefonu ile konuşmak 
yasaktır.

 CD_ROM,videokaset gibi malzemeler 
kütüphane personelinden temin edilebilir.

 Inter Library Loan (ILL) hizmetinden 
üniversite personeli, öğrenciler, yüksek 
lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler ve 
akademisyenler yararlanabilir.Sözlükler 
ansiklopediler,dergiler ILL hizmeti ile 
ödünç verilemez.





 

BIBLIOTECA CENTRALE DI FARMACIA 

Direttore Dott.ssa Elena Bernardini 

 

 

 

Modulo richiesta DOCUMENT DELIVERY (articoli/capitoli libri) Facoltà di Farmacia 
 

Il presente modulo deve essere completo dei dati obbligatori (*) e firmato dal compilatore.  

 
 

*Nome Rivista/Libro: :  

Titolo Articolo:  

*Autore/i:  

*Anno:  *Volume:  Fascicolo:  

*Pagina Iniziale  Pagina finale:  ISSN:  

Indicare provenienza referenza 

(trovata su banca dati o citata in ….) 
 

*Note sulla 

consegna 

dell'articolo 

Tenere in biblioteca  Lasciare in casella di 

posta 

Consegnare 

a 

Altro: 

NOTE *disponibilità a pagare per avere 

l’articolo 

 

urgenza altro… 

*Cognome e Nome 

richiedente 
 

*Laboratorio di 

appartenenza 
 

*Presso: Dip. Scienze 

Farmacol. 

 

 

Ist. Endocrinol. Ist. Chim. 

Farm. E Tox. 

Ist. Chim. Org. Ist. Fisiol Gen. 

Chim. Biol. 

*E-mail utente  

*Telefono utente   

 

 

Data e Firma del richiedente_________________________________________________________ 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Milano informa che tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa 
indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla formalizzazione 
dell’incarico di cui sopra. 
I dati sopra richiesti verranno trattati dall’Università degli Studi di Milano, in qualità di titolare del trattamento, tramite il Responsabile 
della Biblioteca centrale di Farmacia e dagli incaricati. Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, 
l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha 
il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di 
opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.  
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03. 

 



 Koleksiyonlarında 
bulunan dergilerin 
OPAC’ta alfabetik 
olarak düzenlenmiş 
listesi 
bulunmaktadır.



 Opac görünümleri böyledir:





 Klasik filoloji,dilbilimi,filoloji,İngiliz edebiyatı,sanat tarihi, felsefe,İtalyan ve 
yabancı edebiyat,siyasi düşünce tarihi,hukuk,dini hukuk alanlarını kapsar.

 Kütüphane hukuk fakültesi ve beşeri bilimler fakülteleri kütüphanelerini 
içeren bir kompleks yapının bir parçasıdır.

 58.622 kitap, 17.972 ciltli dergi,4663 süreli yayın,646.249 monografi vardır.

 Öğretmenler, araştırmacılar, okuyucular, doktora öğrencileri, araştırma 
destekleri sahipleri, konunun uzmanları, özel okullar ve kurs üyeleri; emekli 
üniversite öğretim görevlileri,idari personel,Erasmus öğrencileri 
yararlanabilir.

 5 çalışma odası bulunmaktadır.

 40 personeli vardır.



 Merkez çalışma odası:
Pazartesi-Cuma 9,00-19,30
Cumartesi 8,30-11,30 saatlerinde 
hizmet verir. 248 sandalyesi 
vardır.Manyetik kartla 
turnikelerden geçiş yapılabilir.5 
adet terminal bulunmaktadır.

 Cruise Odası: Pazartesi-Cuma 
09:00 -18:45 saatlerinde hizmet 
verilir.228 sandalye vardır.3 adet 
terminal bulunmaktadır.Manyetik 
kartla giriş yapılır.

 Hall Sottocrociera ; Pazartesi-
Cuma 9.00-18,45 saatlerinde 
hizmet verilir.36‟sı öğretim 
görevlileri olmak üzere toplam 180 
sandalye vardır. Yaygın edebiyat 
ve dil hem eski hem modern tarihi 
ve felsefesi, ana İtalyan ve 
yabancı yazarların özgün dilini 
üretme çalışmaları yer 
almaktadır.3 adet terminal 
bulunmaktadır.

 Hall Common Law ; Pazartesi-
Cuma 9.00-17,30 saatleri 
arasında hizmet verilir.

 18. yy. odası; Pazartesi-Cuma 
9.00-18,45 saatleri arasında 
hizmet verilir.75 kişiliktir. Roma 
hukuku ve dini özel referans ile 
hukuki sorunlar için ayrılmıştır.



 Koleksiyonunda 106.548 monografi,
 660 ciltli dergi,
 15.085 kitap bulunmaktadır.
 270 mikrofilm/mikrofiş,
 472 CD-ROM,326 DVD vardır.
 Yıllık ortalama 12.944 ödünç verme işlemi gerçekleşiyor.
 Haftada 45 saat hizmet veriliyor.
 Ortalama 163.649 € bütçeleri var.
 Personel eğitimi yıllık 238 saat.
 3 çalışma salonu vardır.
 Kullanıcıya ulaşmak için blog oluşturulmuş ve twitter üzerinden de 

kullanıcıya ulaşıyor.
 http://twitter.com/bibliostoria newsletter
 http://bibliostoria.wordpress.com
 Oluşturdukları blog yılda 106.881 kez ziyaret edilmiş.

http://twitter.com/bibliostoria
http://bibliostoria.wordpress.com/


 Diş hekimliği,farmakoloji,kemoterapi vb. konuları 

içerir.

 Veritabanları kullanımı ile ilgili sürekli eğitimler 

düzenlenir.

 Koleksiyonunda 31.906 monografi,13.767 ciltli 

dergi, 3682 kitap bulunmaktadır.



 Koleksiyonunda 36.633 monografi,10.801 ciltli 

dergi,2861 kitap bulunmaktadır. 

 116 dergi aboneliği vardır.

 Hizmet saatleri ; Pazartesi-Cuma: 8:45-11:45, 

13:15-18:00.

 9 personeli vardır.



 Hizmet saatleri ; Pazartesi - Perşembe 8:30 - 17:15, 

Cuma8.30 - 16.45

 1 adet çalışma odası vardır. 20 sandalye öğretim görevlileri, 80 

koltuk öğrenciler için ayrılmıştır.

 Koleksiyonlarında 16.578 monografi,12363 ciltli dergi, 1621 

kitap bulunmaktadır.

 150 dergi abonelikleri vardır.

 7 personeli vardır.



 Hizmet saatleri; Salon A: Pazartesi Cuma 
9.00-18.00 , Salon B: Pazartesi 'Cuma' 9.00-
12.00 ve 13.00-18.00.

 Koleksiyonlarında 5102 monografi, 8000 ciltli 

dergi, 611 kitap bulunmaktadır.

 126 dergi abonelikleri vardır.

 4 personeli bulunmaktadır.



 5 personeli vardır.

 Fizik kütüphanesinde konu başlıkları 
İngilizce’dir. Bunun nedeni fizik alanında 
İtalyanca yayının az olmasıdır.

 Koleksiyonlarında 24.634 monografi, 649 ciltli 

dergi,2491 kitap bulunmaktadır.

 Öğrenciler 30 gün süreyle, 2 kez 
uzatma,toplam 7, öğretim görevlileri 60 gün 
süreyle, toplam 20,2 kez uzatma, hakkıyla 
ödünç kitap alabilir.



 503 belge paylaşımı,

 6100 fotokopi hizmeti,
 3410 metrekare raf alanı,
 40 kişilik oturma kapasitesi,

 24.634 monografi,
 163 abonelik,

 Yılda 411.500 € bütçe,
 382.560 bibliyografik materyal,
 Haftalık 50 saatlik hizmet,
 Yılda 2.953 ödünç verme işlemi,





 Tiziana Morocutti

(Fizik Kütüphanesi Müdürü)





 5 çalışma odası vardır.244 kişiliktir.

 Avrupa dokümantasyon merkezi de vardır.

 Koleksiyonunda 146.450 monografi,12.539 ciltli 

dergi, 20.794 kitap bulunmaktadır.

 977 dergi abonelikleri vardır.

 25 personeli vardır.





 Carola Della Porta

Siyaset Bilimi Kütüphanesi

(Yönetici)



 2002 yılında Milano‟da nadir ve değerli eserleri toplamak, korumak ve 
kullanıma sunmak amacıyla kurulan bir arşivdir.

 Önemli yayıncıların, koleksiyoncuların kütüphane ve arşivlerini, çağdaş 
yazarların günümüz ve eskiyi karşılaştırmaları sağlanmaktadır.

 Birçok önemli yayıncı, yazar,ressam vb. bu arşiv merkezine kendi 
kütüphane ve arşivlerini bağışlamıştır.

 Resimler, kitaplar, gazeteler, dergiler, oyuncaklar, mektuplar, müsveddeler 
bilgi içeren hemen her materyal burada korunmaktadır.

 Hiçbir materyal hiçbir kullanıcıya ödünç verilmez. Kullanıcılar yalnızca arşiv 
merkezinde bulunan çalışma odalarında kaynaklardan yararlanabilir.



 Halka açıktır.
 Raflar kapalı ve kilitlidir.Kullanıcı hangi kaynağa ihtiyacı 

varsa OPAC yardımıyla bibliyografik bilgilerini alır ve görevli 
personelden talep eder.

 İtalya‟da akademik camiada tek merkezdir.
 2 arşiv uzmanı ve 2 kütüphaneci olmak üzere toplam 4 

personel vardır.
 Yıllık bütçesi 80.000 € dur. Fakat bu kaynak alımında değil 

merkezin çeşitli giderlerinde kullanılır.Devlet tarafından 
büyük bir destek alıyor.

 Koleksiyonunda toplam 68.503 kaynak bulunmaktadır.



 Pazartesi-Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

 “Icon Class” (Illustration Cassification System) kullanılıyor. Ulusal bir 
sınıflama sistemi değil, Hollanda‟nın oluşturduğu bir sınıflama sistemi.3 
yıldır devam eden pilot bir proje durumunda. 

 http://www.iconclass.nl/

 Her yıl arşivlerle ilgili konferanslar,toplantılar düzenleniyor ve dünyanın 
birçok yerinden bu konferanslara katılım gerçekleşiyor.

 Kaynakların üzerinde hiçbir şekilde teknik işlem yapılmıyor.Bunun nedeni 
kaynakların tek ve çok değerli olması, korunması gerektiğidir.Etiketler 
kaynağın dış yüzeyinin tamamında bulunan koruyucunun üzerine yapışıyor. 
Güvenlik bantları yok çünkü her yerde kamera var.

 Tif ve DeJavu teknolojilerini kullanıyorlar.

 http://dejavunet.net/

 http://www.frst.govt.nz

http://www.iconclass.nl/
http://dejavunet.net/
http://www.frst.govt.nz/


 Milano‟nun doğum ve jinekoloji kliniği yöneticisi ve 

antikaya ilgi duyan olan Emilio Alfieri‟nin kendi 

koleksiyonudur.

 7600 kitap ve broşür,2500 basılmamış kitabı 

vardır.

 Koleksiyonunda kadın figürü öndedir.

 Kadın anatomisi,normal ve patolojik 

göstergeler,aşk ve kadın,psikoloji ile ilgili 

araştırmalara yardımcı olabilecek bir 

koleksiyondur.



 Valentino Bompiani‟nin kişisel 
arşive ve kütüphanesini 
kapsıyor.

 Yayıncı ve aynı zamanda 
ressamdır.

 Arşiv, Bompiani‟nin 
resimlerini, yazışmalar, 
görüşmeler, konferanslar, el 
yazmaları ve taslaklar, 
sergiler, fuarlar, basın 
bültenleri ve özel aktiviteler 
(kişisel ve ailevi belgeleri, 
tiyatro yazılarının kağıtları) 
yayınevine ait idari belgeler 
kişisel belgeleri içermektedir .



 Giovanni Gandini (Milan, 
1929-2006) yazar, editör ve 
gazeteci idi. 1963 yılında 
Amerika'da yaşadı, 
Avrupa'da bilinmeyen popüler 
Milan kitaplarını, Charles 
Schulz tarafından 
yayımlamaya başladı, bir 
yayınevi kurdu. İki yıl sonra 
dünyaca ünlü çizgi roman 
dergisi olan Linus‟u kurdu. 
Linus ile İtalya‟da çizgi roman 
artık  yalnızca çocuklar için 
değil eğitimli yetişkinlere de 
hitap etmeye başladı.



 Gabriele Mucchi (1899-2002) „nin 2500 kitaplık 

özel kütüphane ve arşivini kapsamaktadır.

 Gabriele Mucchi İtalya sanatçısıdır.Ama aynı 

zamanda yazar, çevirmen ve mimardır.

 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya‟da 

yaşamıştır.Bu nedenle Almanya ve İtalya sanatını, 

mimarisini karşılaştırma açısından zengin bir 

koleksiyondur.



 Vanni Scheiwiller ve 

babasının koleksiyonudur.

 Baba ve oğul Scheiwiller‟lar 

yayıncıdır.

 Birçok kitabın ilk basımını 

yapan bir yayınevidir. Bu 

nedenle çok değerli kitaplar 

bu koleksiyondadır.

 Koleksiyonda kitapların yanı 

sıra 

broşür,müsvedde,mektup ve 

fotoğraflar bulunmaktadır.

















 1200.000 kitap ve doküman

 27.000 dergi

 9000 elektronik dergi

 150 bibliyografik veri tabanı

 Koleksiyonlarında kütüphanenin türüne göre kaynak 
bulunuyor.

 Bir dergi birden fazla kütüphanede bulunmuyor.

 Kullandıkları veritabanları yayıncı veritabanlarıdır.

 Bir kitabın hem elektronik versiyonu, hem de basılı 
versiyonu yok.



 Merkez kütüphane(beşeri bilimler kütüphanesi) 
merkez kampüste bulunmaktadır.

 Binalar genelde eskidir.

 Her kütüphanenin birden fazla çalışma ve okuma 
odası bulunmaktadır.

 Bu odalara giriş,kütüphane ya da öğrenci kartlarının 
turnikelere okutulmasıyla sağlanmaktadır.

 Okuma ve çalışma odaları kalabalık ama çok 
sessizdir. Masaların hemen üzerinde kullanıcıların 
bilgisayarlarıyla çalışabilmeleri için elektrik prizleri 
bulunmaktadır. 



 Salonlara girişte bulunan ilk masa ve sandalyeler 
engelli kullanıcılara ayrılmıştır.

 Masaların üzerinde lambalar vardır.

 Kullanıcıların eşyalarını bırakabilmeleri için şifre ile 
açılan kişisel dolapları vardır.

 Güncel süreli yayınlar açık raflarda bulunur. Fakat 
ciltli olanlar ayrı bir odada bulunur ve görevli 
kütüphaneciden form doldurularak talep 
edilir.Çalışma odaları içerisinde çalışılır.

 Tüm kütüphanelerde mutlaka en az 3 terminal 
bulunur.

 Bilgisayar odaları vardır. 

 Her kütüphanede mutlaka self check vardır.











 Dergilerin son 
sayılarının sergilendiği 
raflar





 Dergilerin son 
sayılarının sergilendiği 
raflar

 Raflar küçük bölmelere 
ayrılmış,kapaklıdır. 
Kapağı kaldırdığımızda 
dergilere erişebiliyoruz.

 Bu kapaklara dergilerin 
ismi yazılmış veya 
kapak resimleri 
koyulmuştur.







 Daha az yer kaplaması 
nedeniyle tercih edilen 
raylı raflar

 Genelde dergilerin ve 
özel koleksiyonların 
olduğu raflar.





























 Yer Bilimleri Kütüphanesi 

personeli



 Kütüphane bir daire başkanı tarafından 
yönetilmektedir.

 Diğer şube kütüphaneleri yöneticileri daire 
başkanlığın bağlıdır. 

 Birimler; Son kullanıcı, kütüphane servisleri 
(kataloglama, sağlama vb.) ve istatistik birimleri 
vardır.

 21 konu kütüphanesi olmak koşuluyla toplam 100 
kütüphanesi vardır.

 Toplam 200 personel vardır. Bunlar 
kütüphanecidirler.

 Personel eğitimleri her yıl yapılıyor. 



 Teknik Hizmetler

Sağlama hizmeti: Öğretim elemanları ve 
öğrenciler kitap satın alınması için istekte 
bulunabiliyor. Bunun için form doldurmaları 
gerekiyor. Kitap alımına profesörler karar 
veriyor. Bir dergi birden fazla kütüphaneye 
satın alınmıyor.Her kütüphanenin bir bütçesi 
var, ve her kütüphanenin bir komisyonu var.



 Teknik Hizmetler
Kataloglama Hizmeti ;Kullandıkları sınıflama 

sistemi İtalyan Ulusal Sınıflama Sistemi 
(SEBİNA)’yı kullanıyorlar. Dewey ya da LC 
kullanmamalarının nedeni konu kütüphaneleri 
olmaları nedeniyle çok ayrıntılı bir katalog 
oluşturmalarıdır.Her kütüphanenin mutlaka 
kataloglama birimi vardır.Konu uzmanları 
çalışır.Konu başlıkları İtalyanca’dır. Yalnızca 
fizik kütüphanesi İngilizce konu başlıkları 
kullanır.Konu başlıkları listeleri vardır.



 Okuyucu Hizmetleri

Ödünç Verme Hizmeti ; Her kütüphanenin ayrı 
bir ödünç verme politikası vardır. Genelde 
koleksiyon referanstır. Yani kütüphane 
içerisinde kullanılır.Kullanıcıya ödünç alma 
işleminden sonra bir form doldurulur. Bu 
formda ödünç aldığı kitabın bilgisi ve iade 
edilmesi gereken tarih vardır ve kullanıcı 
bunu imzalar bir kopyası kütüphanede bir 
kopyası da kullanıcıda bulunur.



 Okuyucu Hizmetleri

Süreli yayınlar hizmeti ; Yayınların son sayıları 
açık raflarda bulunur. Ciltli olanlar ise farklı 
bir yerde tutulur. Bazı kütüphanelerde 
yalnızca kütüphaneci yayına erişimi 
sağlarken, bazılarında kullanıcı da raflardan 
bulabilir.Süreli yayınlar yalnızca kütüphane 
içerisinde kullanılır ve alırken form 
doldurulur.



 Okuyucu Hizmetleri

Inter Library Loan (ILL) ; Bu hizmetten hem öğrenciler, 
hem de öğretim görevlileri 

yararlanabilir.Ücretlidir.Kitaplar kullanıcıya 
kütüphanede kullanmaları şartıyla verilir. 
Halk kütüphaneleriyle de işbirliği yapılır. 
Bu hizmet için “Document Delivery” 
sistemi kullanılır.Telif hakları kurallarına 
çok dikkat ediyorlar.italya’da bulunan tüm 
kütüphaneler,Avrupa, Amerika’da bulunan 
kütüphanelerle işbirliği içerisindedir.  



 Okuyucu Hizmetleri

Danışma hizmeti (eğitim, oryantasyon) ; Kullanıcılara 
sürekli eğitim düzenleniyor. Bu eğitimler internet 
üzerinden duyuruluyor. Bunun dışında kullanıcıya 
birebir eğitim de veriliyor.İnternet sayfalarında 
kütüphane hizmetleri ile ilgili testler bulunmaktadır. 
Kullanıcı bu testler sayesinde kütüphane hizmetleri ile 
ilgili bilgi sahibi oluyor ya da bilgisini 
ölçebiliyor.Facebook ve Twitter üzerinden de 
kullanıcıya erişiliyor. Bloglar oluşturuluyor.



 Erasmus Personel Değişim Programı 
çerçevesinde ziyaret edilen Universita Degli 
Studi di Milano birçok kütüphaneye sahiptir.

 Koleksiyonu çok zengindir.
 Hemen hemen istenilen her şey bulunabilir.
 ILL hizmetine çok önem vermektedirler.
 Çalışma salonlarında kullanıcı için her şey 

düşünülmüş.Kullanıcılar çok sessiz ve 
kurallara saygılı.

 Binalar üniversitenin yönetimsel ve maddi 
olanaksızlıkları nedeniyle eski.



 Universita Degli Studi di Milano kütüphane 
sistemi ile Işık Üniversitesi Kütüphanesi’ni 
karşılaştıracak olursak Işık Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin hem olumlu yönleri hem de 
eksik yönleri bulunmaktadır.



 Kütüphanemizin disiplinler arası bir kütüphane olması 
nedeniyle tüm alanlarda kaynaklara sahip olmamız.

 Kullandığımız otomasyon sisteminin (Innovative Millenium) 
kullanıcılarımıza sunduğu kolaylıklar.Örneğin kaynaklar 
OPAC’ta daha düzenli, daha ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde 
tanımlanıyor.

 Veritabanlarımız yayınevleri aracılığıyla değil federal bir 
şekilde sağlanıyor. Böylelikle daha ekonomik ama daha 
kaliteli erişim  sağlanıyor.

 Kütüphanemiz çok daha uzun süreli hizmet veriyor.

 Kullanıcılarımız daha uzun süreli ve daha fazla kaynak 
alabiliyor.



 ILL hizmetinden yararlanmak ücretsiz.Ayrıca 
bu hizmetle ödünç alınan kaynak kullanıcıya 
ödünç verilebiliyor.

 DVD koleksiyonumuzun zenginliği.

 Kütüphane web sayfamızın İngilizce 
versiyonun da olması.

 Konu başlıklarının İngilizce kullanılıyor 
olması.



 Koleksiyonumuzun zenginleştirilmesi.

 Kullanıcılarımıza sürekli eğitimler 
düzenlemek. Gerekirse internet üzerinden.

 Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım  
sitelerinden yararlanılabilir.

 Kütüphanemizin girişine kullanıcılarımızın 
katalog taraması yapabilmeleri için 
terminaller koyulabilir.

 Güncel olmayan gazeteleri dijital ortama 

aktarabiliriz.
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