
KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Kütüphanemizin
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 Giriş katında süreli yayınlar, genel koleksiyon 
ve referans bölümü,

 Birinci katında genel koleksiyon (kitaplar)
ve ödünç verme bankosu,



Kütüphanemizin
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• İkinci katında bilgisayar bölümü ve film izleme 
alanları,

• Üçüncü katında bireysel çalışma salonu
bulunmaktadır.



Koleksiyonumuzda;

238.087 Basılı kitap

57.187 Basılı ve Elektronik Periyodik Yayın Sayısı

4.709 Görsel İşitsel Kaynaklar Sayısı

6.372.527 Elektronik Kitap Sayısı

73 Veri tabanı 

Sayılarla Kütüphane
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Akademik personel 60 gün süreyle 15 kitap

İdari personel ve lisansüstü öğrenciler 30 gün süreyle 15 kitap

Lisans ve önlisans öğrencileri 15 gün süreyle 8 kitap ödünç alabilmektedir.

Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa son 3 gün kala 2 
kez uzatılabilir.

 Süreli yayınlar ve referans kaynakları ödünç verilmemektedir.

Haftaiçi 8.30 – 17.30 saatleri arasında bilgisayar ödünç verilmektedir. 

Yılda bir kere bir ay süreyle alınabilir.
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Ödünç Verme Esasları



Kütüphanemizde bulunan 

tarama bilgisayarlarından

bilgi kaynaklarının 

araması (yazar, eser adı, konu başlığı ile arama)

yapılıp, 

istenilen kitabın 

yer numarasına ulaşılır.

Cep telefonları                     Kişisel bilgisayarlar                 Tabletler
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Katalog Tarama



Yer numarası, kitapların sırtlarındaki etiketlerde yer almaktadır. 
Bu numaralara erişmek için çıkan sonuç ekranında

Kitabın rafta ve merkez kütüphanede olmasına dikkat edilmelidir.
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Katalog Tarama



000’dan 332.46’ya kadar olan kitaplar giriş katında,

332.46’dan 999’a kadar olan kitaplar 1. katta bulunmaktadır.
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Katalog Tarama
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Bunları Biliyor Musunuz?

SELF-CHECK 
(Kitap ödünç alma-verme makinası)

Tarayıcı

Bilgisayar Ödünç Alma

Cep Kütüphanem



 Ödünç alma  

 İade etme  

 Süre uzatma

işlemleri yapılabilir.

Bunun için sadece;

 TC kimlik ya da öğrenci numarası üye kodu

 TC kimlik numarasının son 3 hanesi ise şifre 

olarak belirlenmiştir.
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SELF-CHECK
(Kitap ödünç alma-verme makinası)



Kitap ve 
dergilerin 

belirlenen sayfa 
aralıkları  

taratılıp USB' ye 
alınabilir.
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Tarayıcı



Yılda bir defa 

bir ay süreyle 

bilgisayar ödünç

alınabilir.
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Bilgisayar Ödünç Alma



Uygulama ile kütüphane hesabına 
her yerden erişilebilir.

 Katalog Tarama

 Kitap Süresi Uzatma

 Kitap Ayırtma

işlemleri yapılabilir.
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Cep Kütüphanem
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KÜTÜPHANE WEB SAYFASI



 Katalog tarama,
 Süre uzatma,
 Ayırtma,
 Eser istekte bulunma,
 Veri tabanlarına erişim,
 Toplu arama motorları 
(To-kat, Yordam BT, Halk Kütüphanesi 
Toplu kataloğu ve dünya çapında Worldcat)
 Eğitim takvimi,
 Duyurular,
v.b. gibi konulara ulaşılabilir.
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Web Sayfası Kullanımı
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Kütüphane Hesabına Bağlanma

Hesaba bağlanmak için 
katalog tarama butonu 

kullanılmalıdır.
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Kütüphane Hesabına Bağlanma

Süre uzatma, ayırtma, eser istek 
gibi işlemler için oturum açmak 

gereklidir.



www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Kütüphane Hesabına Bağlanma

Üye kodu;
TC Kimlik ya 
da öğrenci 
numarası

Şifre; 
TC kimlik 
numarasının 
son 3 hanesi 
olarak 
belirlenmiştir
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Kütüphane Hesabına Bağlanma

İsme tıkladıktan sonra 
yapmak istenilen işleme 

geçilebilir,

Açılan menü ile tüm 
işlemler 

gerçekleştirilebilir.
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Süre Uzatma

Üzerimdekiler 
tıklanarak süre uzatma 

işlemine geçilir.

3 gün yazan 
kitapların 

süresi uzatılır.
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Ayırtma İşlemi

Oturum açık bir şekilde 
katalog tarama işlemi 

gerçekleştirilir.

İade tarihi yazan 
kitap ayırt 
edilebilir.
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Ayırtma İşlemi

Kitap bilgilerine 
girildikten sonra ayırt 

butonu tıklanır.
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Ayırtma İşlemi

Ayırtılan kitaplara bu 
alandan bakılabilir.

Kitap kütüphaneye 
geldiğinde 

bilgilendirme maili 
gönderilir. 3 gün 

içinde kitabın 
alınması gereklidir.



Eser istek butonu tıklandıktan sonra;

 Tür

 Dil

 Eser adı

 ISBN

 Yayınlayan

alanlarının doldurulması zorunludur. 
İstenilen sayıda istek de 

bulunulabilir, sınırlama yoktur.

İstenilen kitap kütüphaneye 
geldiğinde bilgilendirme maili 

gönderilir.
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Eser İstek
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Veri Tabanları

73 veri tabanı üyeliğimiz 
bulunmaktadır.

Veri tabanları ile 
çevrimiçi kitaplara, 
makalelere internet 

üzerinden erişilebilir.
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Veri Tabanları

Veri tabanlarından 
aramaların 

gerçekleştirilebileceği 
alan
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Veri Tabanları

‘Sosyal’ konu başlığı ile yapılan 
aramada çıkan sonuçlar 

içerisinde aranılan kitap ya da 
makalenin hangi veri 

tabanında olduğuna erişilir.
Sonuçlar bu alandan 

daraltılabilir.
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Veri Tabanları

Katalog tarama ekranında 
yapılan aramalar sonucunda 

da çevrimiçi kaynaklara 
erişilebilir.
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Veri Tabanları

‘health’ konu başlığı ile 
yapılan arama sonucunda 

esere online olarak erişilebilir, 
bilgisayarlara indirilebilir. 
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Veri Tabanları

‘URL için tıklayınız’ 
; ScienceDirect, 

SpringerLink gibi 
veri tabanlarının 

sayfasına 
yönlendirir.
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Uzaktan Erişim

Veri tabanlarına kampüs interneti 
dışında farklı bir yerden erişmek için 
Sakarya uzantılı mail adresi ile kayıt 

olmak gereklidir.
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Uzaktan Erişim



Bilgiler doldurulduktan 
sonra mail adresine 
gelen link tıklanarak 

aktivasyon şifresi 
onaylanır.

Çevrimiçi kitap aramaları 
bu portal üzerinden 

gerçekleştirilir.
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Uzaktan Erişim
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Uzaktan Erişim



 Ücretsiz veri tabanları 
içinde DergiPark, 

Makaleler Bibliyografyası 
gibi veri tabanları yer 

almaktadır. 

 Her yerden ücretsiz bir 
şekilde erişmek 

mümkündür.
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Ücretsiz Veri Tabanları



Farklı 
kurumlardaki 
kaynakların 

taraması 
yapılabilir.
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Sanal Kütüphane
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Toplu Arama



Farklı üniversite 
kütüphanelerinde hangi 

kaynakların olduğunu 
belirlemede yardımcı 

olan To-Kat: Ulusal Toplu 
Katalog ya da Yordam BT 
Toplu Katalog’u vardır.
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Toplu Arama



Dünya çapında 
arama yapmak 

için ise Worldcat
kullanılabilir.
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Toplu Arama



Her çarşamba talep üzerine 

veri tabanı 

ve referans yönetim 
araçlarından 

Mendeley
eğitimleri verilmektedir.
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Eğitim
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Sosyal Medya

Bizi 
takip 

etmeyi 
unutmayın...


