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MİSYONUMUZ

Üniversite içinde ve yakın çevresinde bilimsel araştırma 
ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, her gün gelişip 
ilerleyen yeni yayınlarla gelişen dünya biliminin son 
verilerini izleyip ilgililere sunmak

VİZYONUMUZ

Hızla gelişen bilgi ve bilgi teknolojisi dünyasında 
kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi amaç edinen 
Dicle Üniversitesi Kütüphanesi; bilgiyi temel kaynak 
olarak kabul eden, bilgi ile ilgili arama, erişme, 
kullanma, dağıtma, saklama ve bilgiden bilgi üretme 
süreçlerini etkinlikle işleten etkinliklerin özendirilmesi 
çalışmalarını destekler.



TARİHÇE

Tıp Fakültesi Kütüphanesi olarak , 1970 yılında bugünkü Diyarbakır

Ticaret Odası- KOSGEB’in bulunduğu binada hizmet vermeye

başlamıştır. Rektörlük kütüphanesi ise 1974 yılında Rektörlük

binasında müstakil bir kata taşınarak 1982 yılına kadar faaliyetini

sürdürmüştür. 1982 yılında bugünkü kütüphane binasında ayrı

bölümler olarak hizmet vermeye başlamış, 1985 yılında da Merkezi

Kütüphane olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup 2012 yılının Kasım

ayından itibaren bağımsız kütüphane yeni binasında hizmet vermeye

başlamıştır.





Ödünç – İade  ve Danışma Bankosu 

Kütüphaneye gelen kullanıcılarımızın ilk başvuru noktasıdır. Ayrıca  ödünç alınan 
ve iade edilecek kaynakların işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Ödünç verilemeyen  
kaynaklar için  ise fotokopi hizmeti verilmektedir.





Katalog Tarama

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları kütüphane kaynaklarına ait bilgilere (Bölüm adı, 

sınıflama numarası v.b) ulaşabildikleri bölümdür. Bu bölümde ‘’Katalog Tarama’’ için 

ayrılmış 10 adet bilgisayar bulunmaktadır.





Abone Olunan Veritabanları

Sıra No Veritabanı Adı Kapsamı

1

Summon

Tek bir arayüz ile sahip olduğumuz elektronik kaynakların sonuçlarının aynı anda 

görüntülenmesine imkân veren bir servistir

2

Elsevier Clinical Key

Clinical Key, 800’den fazla kitap, 500’den

fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi mudahale videosu – bir 

araya getirerek ve bunu, uygulama rehberleri, hastaları egitici brosurler ve 

MEDLINE’ın tamamı gibi diger degerli

icerikle birlestirerek gerceklestirmektedir

3

Ebrary

Sağlık bilimleri, Fen bilimler, Sosyal bilimler, Mühendislik, Sanat ve Spor 

alanlarını da tam metin kitap veritabanı.

4

Duke Matematik ve ilişkili alanlar kapsamaktadır.

5 InCites InCites Veritabanı araştırmacı, dergi, kurum ve ülke bazında performans ölçümü 

ve karşılaştırmaların yapılmasına imkan sağlamaktadır.

JCR-Journal Citation Reports Dergilerin Etki değerleri il ilgili bilgileri erişim sağlar

6

Türkiye Atıf Dizini Sağlık bilimleri alanında yayınlanan Türkçe hakemli dergileri kapsamaktadır.

7

UpToDate Kanıt bulguları içeren kanıta dayalı veri tabanıdır.

2020 YILINDA ABONE OLUNAN VERİTABANLARI

http://www.uptodate.com/online/content/search.do


UpToDate Kanıt bulguları içeren kanıta dayalı veri tabanıdır.

Jove

Sağlık Bilimleri ve fen Bilimleri alanında yayınlanmış uluslararası makalelerine 

video formatında erişim sağlar

TSE Türkiye Standarları enstitüsünce kabul edilen standartlara erişim

Hein Online 

Academic Core -

Turkey (Super Core)

Hein Online Hukuk Konulu 650 civarı dergi içeren veritabanıdır. 

SOBİAD Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan 

toplamda 1132 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır 

ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin 

bulunduğu milli bir indekstir.

http://www.uptodate.com/online/content/search.do


Veritabanının Adı İçeriği

1
IEEE/IEE Electronics 

Library

Elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, elektronik ve 

telekomünikasyon alanlarında tam metin veritabanı.

2 ScienceDirect
Elsiver yayınevinin yayınladığı dergilere tam metin erişim 

sağlamakta

3
Taylor&Francis + 

İnformaHealth

Beşeri bilimler, sağlık bilimi, sosyal ve davranışsal bilim, eğit im, 

sanat konularında veritabanı; Yayınevinin yayınladığı dergilere 

tam metin ulaşım sağlamaktadır

4 Web Of Science -ISI

Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, t ıp ve yaşam 

bilimleri, güzel sanatlar konularında 3 ayrı at ıf indeksi (Science 

Citat ion Index, Social Citat ion Index ,Art &  Humanites Index)

5 iThenticate İnt ihal Analiz

6 OVID
Sağlık bilimleri ile ilgili LWW yayınevinin yayınladığı tam metin 

dergilere erişim mümkündür.

7 CAB Sağlık bilimleri ,Ziraat  ve veterinerlik ilgili veritabanı

8 Scopus
Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, t ıp ve yaşam 

bilimleri ile ilgili veritabanı

http://www.ithenticate.com/
http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/univ_son.uhtml


9 EbscoHost
Beşeri bilimler, sağlık bilimi, sosyal ve davranışsal bilim, 

eğitim, sanat konularını kapsayan veritabanı

10 Springer
Springer ve Kluwer yayınevinin yayınladığı dergilere tam 

metin erişim

11
Emerald Premier 

eJournal 
Sosyal bilimler

12 Mendeley Bibliyografya düzenleme aracı

13 Turnit in İnt ihal Programı

14 Jstore
Sanat,,sosyal ve beşeri bilimler,Ekolji ve Botanik konularında 

yayınlanan dergilere tam metin erişimi sağlamaktadır.

15 WileyInterscience
Wiley ve blackwell yayınevlerinin yayınladığı dergilere tam 

metin erişim sağlamakta

16 Open dissertat ion

17 Nature

18
Proquest 

Dissertat ion



1
Kazancı Mevzuat 

Programı

T.C. Mevzuatı, Kanun maddeleri, Resmi 

Gazete, Kanun Tasarıları, Hukuki 

Duyurular v.b konuları kapsamaktadır.



Bilgisayar  Salonu 
Bilgisayar salonunda  kütüphanemizin açık olduğu tüm gün ve saatlerde  

kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda kullanabildikleri 48 adet bilgisayar 

bulunmaktadır



Süreli Yayınlar Salonu 

Çeşitli konulardaki Türkçe ve yabancı dillerdeki ‘’Süreli yayınların’’ arşivlenerek kullanıcı 
hizmetine sunulduğu bölümdür.





DİYARBEKİR KİTAPLIĞI

Diyarbakır ve çevre iller ile ilgili araştırmalarda yararlanılabilecek dergi, kitap, gazete, 
broşür vb. kaynakların arşivlendiği salondur.

Ayrıca bu salonda Diyarbakır’ın yetiştirdiği Ünlü Fikir ve Sanat Adamalarından Şevket 
Beysanoğlu ve Edebiyatçı Esma Ocak koleksiyonları da mevcuttur.





Ödünç Verme Salonu 

Kütüphanemizin basılı kaynaklarının ‘’Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’’ ne göre düzenlendiği ve açık 
raf sistemi ile kullanıma sunulduğu bölümdür. Kullanıcılar seçtikleri kitapları Banko’daki Ödünç 
istasyonundan  ‘‘Kütüphaneden Yararlanma Kuralları’’ gereğince;    

Önlisans/Lisans öğrencileri  : 15 gün süre ile 3 kitap

Yüksek lisans/Doktora öğrencileri : 21 gün süre ile 6 kitap

Akademik personel : 30 gün süre ile 10 kitap

İdari personel : 21 gün süre ile 6 kitap ödünç  alabilir.

Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez uzatılabilir.

UYARI : Kitapların gecikmesi veya uzatma yapılmaması durumunda her kitap içingünlük 50 
kuruş ceza uygulanır.



DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ

000 GENEL KONULAR

100 FELSEFE VE PSİKOLOJİ

200 DİN

300 TOPLUM BİLİMLERİ

400 DİL VE BİLİM

500 DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK

600 TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER)

700 SANATLAR

800 EDEBİYAT VE RETORİK (GÜZEL 

ANLATIM SANATI)

900 COĞRAFYA, TARİH VE YARDIMCI 

DİSİPLİNLER





Görsel – İşitsel Yayın Salonu 

Kullanıcılarımız bu bölümde 10 adet 

bilgisayar ile koleksiyonumuzda yer alan  

Cd-Room /DVD’ lerden müzik dinleyebilir, 

film izleyebilir veya kitap, tez ve süreli yayın 

Cd’lerinden de yararlanabilirler. Ayrıca  

Toplu Gösterim Salonunu da  en az 5 kişilik 

gruplar oluşturmak koşulu ile kullanabilirler





Okuma Salonu

Kullanıcıların kendi kitapları veya kütüphane kaynaklarını kullanarak ders 

çalıştıkları /araştırma yapabildikleri bölümdür.





Toplantı Salonu 

Gerek Kütüphanemizin düzenleyeceği toplantıların gerekse Üniversitemizin düzenleyeceği panel, 

seminer , eğitim çalışmaları v.b toplantıların yapılabileceği salondur. Toplantı salonu  78  kişi 

kapasitelidir.





Engelsiz Kütüphane

Engelsiz Kütüphanede yer alan şekil kabartma cihazı, kabartma harfli (Braille) yazıcı yine Braille 
alfabesine uygun klavye, daktilo ile taşınabilir kitap okuma cihazı ve ekran okuma programı (JAWS) 
yüklü bilgisayarlar, sayesinde görme engelli kullacılarımıza da hizmet vermekteyiz.



Grup Çalışma Odaları

Kütüphanemizde giriş katında 5, birinci 
katta 12 adet olmak üzere toplam  17 adet 
grup çalışma odası bulunmaktadır. Grup 
çalışma odalarını, öğretim elemanları 
hariç, en az üç kişilik gruplar halinde 
olmak üzere ilgili bölümde kayıt 
yaptırarak kullanmak mümkündür.



Vestiyer

Bu bölümde kullanıcılarımızın çanta vb. eşyalarını bırakabilecekleri kilitli emanet 
dolapları bulunmaktadır. Ayrıca grup çalışma odaları ile kullanıcı bilgisayarlarının 
randevuları ve denetimleri de bu bölümde yapılmaktadır.



Cafe ve Dinlenme Salonu
Eğitim öğretim döneminde Yedi gün yirmidört saat hizmete açık olan 

kütüphanemizi araştırma, ders çalışma amacı ile ziyaret eden 

kullanıcılarımızın dinlenme, yeme, içme vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

ayrılmış bölümdür.



TEŞEKKÜRLER
Dicle Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı
Tel : 0 (412) 541 10 00

kutup@dicle.edu.tr


