
Aradım kitabı kütüphanede nasıl 
bulabilirim? 

 Her katta yer alan katalog tarama bilgisayarları 
yardımı ile kitabın yer ve demirbaş numarası 
alıyorsunuz,  rafların üzerinde yer alan numaraları 
takip ederek kitaplıkta buluyorsunuz.  Kütüphane 
girişinde ve katlarda raflar üzerinde numaralar sizi 
yönlendiriyor.  



Katalog tarama adresini giriniz 
http://e-kutuphane.ksu.edu.tr  
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Gelen pencereden “Oturum Aç” kısmını tıklıyoruz. 



Üye kodu öğrenci numarası veya TC giriyoruz. Şifremizi 
giriyoruz. 



 

Gelen sayfada bilgilerimizi güncelliyoruz. Kitap aramak için “Katalog” 
kısmını tıklıyoruz. 



ANAHTAR KELİME GİRİNİZ, Örnek ; 
“Dondurma “ kelimesini arıyoruz. Boşluk alana 

yazıyoruz. Bul (2)Butonuna basıyoruz. 
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Seçtiğimiz yayını tıklıyoruz. 



Tıkladıktan sonra yanda açılan pencere yayının kimlik kısmıdır, 
inceliyoruz.  



Sınıflama  numarasını ve demirbaş numarasını not alıyoruz. Raflar üzerinde 
numaraları takip ediyoruz. Kitabı buluyoruz. Aradığımız kitap ise ödünç 
verme bankosunda ödünç alabilir ve kütüphane içerisinde okuyabiliriz. İncele 
bitince masaya bırakıyoruz.   



Gelen sonuçlardan  bir de tez seçiyoruz.  Üzerini tıklıyoruz. 



Tıkladıktan sonra yanda açılan pencere yayının kimlik kısmıdır, inceliyoruz.  



Bu bir tez olduğu için tezler bölüme gidiyoruz, veya Oturum aç kısmında giriş 
yaparak tezin tamamını görebiliriz. 
 

Tezlere nasıl ulaşırım. 



Bu kısım oturum aç üzerinden giriş yaptığımızda görünür. Tezi 
elektronik ortamda görmek için tıklıyoruz.  



Tezi elektronik ortam da inceleyebiliriz. Aynı işlemi elektronik kitaplar 
içinde yapabiliriz.  



Arama seçeneklerini tıklıyoruz. 

Kütüphane bulunan Ord.Prof. Mükrimin Halil YĠNANÇ E-KĠTAPLIĞINA  nasıl 

ulaşırım? 



“Ayrıntılı arama” tıklıyoruz. 



Gelen pencereden bölüm tıklanır. 

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kitaplığı seçilir. 



Anahtar kelime girilir. Bul butonuna basılır. 



Gelen yayın içersinde seçim yapılır ve tıklanır. 



Açılan pencereden “eKitap için tıklayınız” butonuna basılır. 



Elektronik kitabı okuyabilir, inceleyebilirsiniz. 



Makale aramak için e-veritabanlarını tıklıyoruz. 



Anahtar eklime giriyoruz. 



Örnek; “Cancer” kelimesini yazıyoruz. Ara butonunu tıklıyoruz. 



Gelen sonuçlar üzerinden seçim yapıyoruz. 



Tam metin yazan yayını seçiyoruz. 

Makaleyi tıklıyoruz. 



Tam metin makaleye erişiyoruz. 



Seçilen yayınları liste oluşturma için yayın üzerine geldiğimizde açılan kısmı 

tıklıyoruz. Seçilen yayınlar yeşil olarak işaretleniyor. 



Seçtiğimiz  yayınları görmek için  

tıklayınız. 

Arama sonuçlarını değişik 

biçimde listeleme e-posta 

ve yazıcıya 

gönderebilirsiniz. 



Abone veritabanları üzerinden de tarama gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 

alabilirsiniz.  

http://kutuphane.ksu.edu.tr/veritabani.htm


Veritabanı seçilerek de makaleye erişim sağlanabilir. 



Makale taramak için 

E-dergi taramak için 

Google akademik üzerinden taramak 

için 



Sayfaya erişim için; 

http://eu6fn8kh6x.search.serialssolutions.com/ tıklayınız. 
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Dergiye ulaşım için tıklaynız. “Ottoman “ ile başlayan bir dergi ve açık 

olduğu yıllar 



İlgili telefon numaralarımız.  
 

Elektronik Kaynaklar -- 2191395 
Kataloglama ve Sınıflama -- 2191395-1392 
Ödünç verme -- 2191390 
Süreli yayınlar -- 2191391 




