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Oryantasyon ve Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi olarak
kişilere veya gruplara verilen hizmettir.

*Web sayfasının kullanımı
(Kampüs dışı erişim özellikleri, Rosetta Stona vb.)

*Elektronik kaynakların kullanımı ve kısa yolları,

*Kütüphane hesabı modüllerini kullanma
(eser istek, kitap ayırtma, süre uzatma vb.)

*Mendeley programı ,

*İntihal programı,

Eğitim talebiniz için bize e-posta veya telefon ile ulaşabilirsiniz.

KULLANICI EĞİTİMLERİ



Genel Koleksiyon
Kütüphanemizin giriş ve birinci katında bulunmaktadır. Bu bölümde temel disiplin 
konularını kapsayan kitaplar yer almaktadır.

Süreli Yayınlar Koleksiyonu
Kütüphanemizin giriş katında basılı dergilerin bulunduğu koleksiyondur. 
Elektronik dergilere ise 7/24 kütüphane web sayfası üzerinden erişilmektedir.

Referans Koleksiyonu
Kütüphanemizin giriş katında bulunmaktadır. Bu bölümde ansiklopediler, 
sözlükler, atlaslar, biyografiler, mevzuatlar, haritalar, Sakarya Üniversitesi’nde 
yapılmış tezler, araştırma raporları, Türk ve İngiliz standartları ve gazeteler 
bulunmaktadır.

Görsel İşitsel Koleksiyon
Kütüphanemizin 2. katında bulunmaktadır. Bu bölümde haritalar, filmler ve çeşitli 
görsel işitsel materyaller CD, kaset ve video kaset formatında yer almaktadır.

Dijital Koleksiyon
Osmanlı ve Türkçe eserlerin elektronik ortamda sunulduğu koleksiyondur. 
Koleksiyondaki eserlerin basılı formatlarına kütüphaneden, elektronik formatlarına 
ise 7/24 kütüphane web sayfası üzerinden erişilmektedir.

*Kütüphanemizde dizüstü bilgisayarlar hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30-17:00 
saatleri arasında ödünç verilmektedir.

* Temel başvuru kaynakları, sözlükler, süreli yayınlar, tezler, standartlar ödünç 
verilemez.

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

KOLEKSİYONUMUZ

Kütüphanemizdeki tarama bilgisayarlarından bilgi kaynaklarının araması 
yapılabilmektedir. Ayrıca cep telefonlarından, bilgisayarlardan ve tabletlerden de 
web sayfamız (kutuphane.sakarya.edu.tr) üzerinden arama yapılabilir.

ILL
Kütüphanemizde bulunmayan kitap ve makalelerin diğer üniversite 
kütüphanelerinden sağlanmasına yönelik bir hizmettir. Bu hizmetten öğretim 
elemanları ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.

E-KAYNAKLAR
Kütüphanemizin sahip olduğu elektronik veri tabanlarına, kütüphane web 
sayfasında bulunan E-Kaynaklar bölümünden ulaşılabilir. Veri tabanlarına 
kampüs dışından erişmek için web sayfasında yer alan Kampüs Dışı Erişim 
bölümünden sakarya uzantılı mail adresi ile kayıt yapılıp uzaktan erişim özelliği 
kullanılabilir.

KATALOG TARAMA

Braille Koleksiyonu
Koleksiyon, kütüphanemizin ek binasında giriş katında bulunmaktadır. 
Bu bölümde Braille alfabesiyle yazılmış kitaplar ve çok sayıda sesli kitap 
bulunmaktadır.

Sakarya Koleksiyonu
Kütüphanemizin giriş katında bulunmaktadır. Sakarya şehrine ait tarihi ve kültürel 
bilgi kaynaklarının yer aldığı koleksiyondur.

Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 10.000 m2’lik 
alanda aynı anda 1.300 kişiye 7/24 hizmet vermektedir. 
Kütüphanedeki mevcut kaynaklar Yordam Kütüphane 
Bilgi-Belge Otomasyon programı kullanılarak katalog 
bilgileri elektronik ortama aktarılmıştır.
kutuphane.sakarya.edu.tr üzerinden kullanıcıların 
hizmetine sunulmuştur.


