
KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI



www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 7/24 açık bir araştırma kütüphanesidir.

(Pandemi sürecinde çalışma saatleri hafta içi     
8.30 – 20.00’dir.)

 Kütüphane üyeliği üniversiteye kayıtla birlikte 
otomatik olarak yapılır.

Kütüphane



Kütüphane

www.kutuphane.sakarya.edu.tr

 Giriş katında süreli yayınlar (dergiler), çalışma alanları



Kütüphane
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 Giriş katında bilgisayar bölümü ve Hukuk Koleksiyonu ve genel koleksiyon 
(kitaplar) 
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 Birinci katında genel koleksiyon, ödünç verme bankosu, 



Kütüphane
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 Birinci katında çalışma alanları, 



Kütüphane
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 Birinci katında referans kaynaklar (tezler-ansiklopediler)



Kütüphane
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• İkinci katında Sakarya Koleksiyonu ve Nadir Eserler



Kütüphane
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• Üçüncü katında bireysel çalışma salonu bulunmaktadır.



Sayılarla Kütüphane 
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Basılı Kitap
245.283

Basılı + 
Elektronik 

Süreli Yayın
57.399

Elektronik 
Yayın (e-Kitap 

+ e-tez)
6.400.786 Kitap Dışı 

Kaynak
5.102

Veri Tabanı 
Üyeliği 

63



Ödünç Verme Esasları
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Lisans ve ön lisans öğrencileri 15 gün süreyle 8 kitap

İdari personel ve lisansüstü öğrenciler 30 gün süreyle 15 
kitap

Akademik personel 60 gün süreyle 15 kitap ödünç 
alabilmektedir.



Ödünç Verme Esasları
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Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa 
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
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• 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
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• Yer numarası, kitapların sırtlarındaki etiketlerde yer almaktadır. 
Bu numaralara erişmek için çıkan sonuç ekranında

Kitabın rafta ve merkez kütüphanede olmasına dikkat edilmelidir.



Katalog Tarama
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Katalog Tarama
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• 000’dan 332.46’ya kadar olan kitaplar giriş katında,

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

Yer numarası

Yazarın soyadı

Kitabın basım yılı



Bunları Biliyor Musunuz?
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SELF-CHECK 
(Kitap ödünç alma-verme makinası)

Tarayıcı

Bilgisayar Ödünç Alma

Cep Kütüphanem

Kampüs Dışı Erişim



SELF-CHECK
(Kitap ödünç alma-verme makinası)
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 Ödünç alma  

 İade etme  

 Süre uzatma

işlemleri yapılabilir.

Bunun için sadece;

 TC kimlik ya da öğrenci numarası üye kodu 
alanına

 TC kimlik numarasının son 3 hanesinin ise 
şifre 

alanına yazılması gerekmektedir.



Tarayıcı
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Kitap ve dergilerin sınırlı 
sayıda sayfa aralıkları  
taratılıp USB' ye alınabilir.



Bilgisayar Ödünç Verme
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Yılda bir defa 

bir ay süreyle 

bilgisayar ödünç

alınabilir.



Cep Kütüphanem
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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
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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
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Talep üzerine veri tabanı 

ve referans yönetim 

araçlarından Mendeley
eğitimleri verilmektedir.



Sosyal Medya
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Bizi 
takip etmeyi 
unutmayın.

@kutuphaneSAU@kutuphaneSAU

@kutuphaneSAU SAÜ Merkez Kütüphane

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

