
KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI



www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Küresel salgın döneminde çalışma saatleri 
hafta içi:    

A Blok 8.30 – 20.00

B Blok 08.30 - 17.30

 Kütüphane üyeliği üniversiteye kayıtla birlikte 
otomatik olarak yapılır.

Kütüphane



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Zemin katında süreli yayınlar (dergiler), çalışma alanları, 

(A Blok) (A Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Zemin katında genel koleksiyon (kitaplar) ve bilgisayar bölümü

(B Blok) (B Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Zemin katında ödünç verme servisi ve Hukuk Koleksiyonu 

(B Blok) (B Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Birinci katında referans kaynaklar (tezler-ansiklopediler)

(A Blok) (A Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Birinci katında çalışma alanları ve genel koleksiyon, 

(B Blok) (B Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 İkinci katında Sakarya Koleksiyonu ve Nadir Eserler Salonu

(B Blok) (B Blok)



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

• Üçüncü katında bireysel çalışma salonu bulunmaktadır.

(B Blok)



Sayılarla Kütüphane 

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Basılı Kitap
246.594

Basılı + 
Elektronik 

Süreli Yayın
57.683

Elektronik 
Yayın (e-Kitap 

+ e-tez)
6.450.000 Kitap Dışı 

Kaynak
5.266

Veri Tabanı 
Üyeliği 

62



Ödünç Verme Esasları

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Lisans, Ön Lisans Öğrencileri ve İdari Personel 15 gün süreyle 10 kitap

Lisansüstü Öğrenciler 30 gün süreyle 15 kitap

Akademik Personel 60 gün süreyle 20 kitap ödünç alabilmektedir.



Ödünç Verme Esasları

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa 

iadesine son 3 gün kala 2 kez uzatılabilir.

 Süreli yayınlar ve referans kaynakları ödünç verilmemektedir.

 Hafta içi 8.30 – 17.30 saatleri arasında bilgisayar ödünç verilmektedir. 

• Yılda bir kere bir ay süreyle alınabilir.



Katalog Tarama

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

• Kütüphanemizde bulunan tarama 
bilgisayarlarında bilgi kaynaklarının araması 
(yazar, eser adı, konu başlığı ile arama) yapılıp, istenilen kitabın 
yer numarasına ulaşılır.

Cep telefonları            Kişisel bilgisayarlar           Tabletler ile

kütüphane kaynaklarında tarama yapılabilir.



Katalog Tarama

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

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

Kitabın rafta ve merkez kütüphanede olmasına dikkat edilmelidir.



Katalog Tarama

www.kutuphane.sakarya.edu.tr



Katalog Tarama

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

• 000’dan 332.46’ya kadar olan kitaplar B Blok zemin katında,

• 332.46’dan 999’a kadar olan kitaplar B Blok 1. katta bulunmaktadır.

Yer Numarası

Yazarın Soyadı

Kitabın Basım Yılı



Kütüphane Hesabı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Kütüphane hesabı için ilk olarak 
kutuphane.sakarya.edu.tr 

adresine giriniz.

Daha sonra Katalog 
sekmesinin altındaki 

Katalog Tarama alanına 
tıklayınız.



Kütüphane Hesabı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Gelen sayfada Oturum Aç 
alanına giriş yapınız.



Kütüphane Hesabı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Şifrenizi 
belirlemediyseniz 
Şifremi unuttum / 

Belirlemedim 
tıklamanız gerekir.

Kurumsal eposta 
adresinize şifre 

gönderimi 
yapılacaktır.



Kütüphane Hesabı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Kütüphane Hesabınıza 
giriş yaptıktan sonra 

şifrenizi 
güncelleyebilirsiniz.

 Belirlediğiniz şifreyi 
VETİS Kampüs Dışı Erişim 
için de kullanabilirsiniz.



Kütüphane Hesabı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Kütüphane Hesabınız ile 
• Süre Uzatma
• Kitap Ayırtma
• Eser İstek

işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 Hesabınıza bağlandıktan 
sonra şifrenizi 

güncelleyebilirsiniz.



Bunları Biliyor Musunuz?

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

SELF-CHECK 
(Kitap ödünç alma-verme makinası)

Tarayıcı

Bilgisayar Ödünç Alma

Cep Kütüphanem

Kampüs Dışı Erişim



SELF-CHECK
(Kitap ödünç alma-verme makinası)

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Ödünç alma  

 İade etme  

 Süre uzatma

işlemleri yapılabilir.

Bunun için sadece;

 Öğrenci numarası üye kodu alanına

 Kütüphane hesabınızla 
belirlediğiniz şifrenin şifre alanına 
yazılması gerekmektedir.



Tarayıcı

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Kitap ve dergilerin 

sınırlı sayıda sayfa

aralıkları  taratılıp 

USB' ye alınabilir.



Bilgisayar Ödünç Verme

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Yılda bir defa 

bir ay süreyle 

bilgisayar ödünç

alınabilir.



Cep Kütüphanem

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Play Store veya App Store’ 
dan indirilen bu uygulama ile 
kütüphane hesabına her 
yerden erişilebilir.

 Katalog Tarama

 Kitap Süresi Uzatma

 Kitap Ayırtma

işlemleri yapılabilir.



Kampüs Dışı Erişim

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Kütüphanemizin 
elektronik kaynaklarına
kütüphane hesabınız ve şifre
ile her yerden erişim 
sağlanabilir.

Detaylı bilgi için 
w3.sakarya.edu.tr/vetisbt/

adresini ziyaret edebilirsiniz.



Kütüphane Eğitimi

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Talep üzerine veri tabanı 
ve referans yönetim 
araçlarından Mendeley
eğitimleri verilmektedir.



Sosyal Medya

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

Bizi 
takip etmeyi 
unutmayın.

@kutuphaneSAU@kutuphaneSAU

@kutuphaneSAU SAÜ Merkez Kütüphane

https://twitter.com/kutuphaneSAU
https://twitter.com/kutuphaneSAU

