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   KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler 



Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I 

 Basılı kitap : 119.105+ 

 

 E-kitap : 437.855+ 

 

 Basılı tez : 4556+ 
 

 

 

 



Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - II 

 Basılı dergi  : 1097+ 

 E-dergi : 64.930+ 

 Kitap dışı materyal : 1380+ 

 

 Veri tabanları : 129 

 



                  Organizasyon Şeması 

 



Hizmetler 

 Ödünç verme  

 Danışma hizmeti  
 

 Görme Engelliler 
Bölümü : 

 Jaws for Windows, 
Magic for Windows  

 Focus Pro 40 
(Kabartma alfabe) 

 Kitap Okuma ve Ses 
Kayıt Cihazları 

 



  

 



 
Hizmetler II - Kullanıcı Eğitimi 
 

 Okur/kullanıcılarımızın, kütüphanemizi daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla, 
önceden planlanan tarihlerde verdiğimiz bir hizmettir. 

 

 Eğitimlerimiz 

 Kütüphanenin genel tanıtımı, 

 Web sayfası tanıtımı, 

 Katalog tarama 

 Web üzerinden yapılan kullanıcı işlemlerinin tanıtımı, 

 Uzatma, kitap ayırtma, kitap siparişi, özel oturum açma ile ilgili bilgiler, 

 Veri Tabanları Kullanımı ile ilgili eğitim, 

 MENDELEY - Makale yazma ve referans aracı  

 Itenticate İntihal Programı  

 Turnitin Öğrenci Ödevi İntihal Programı  

 Sağlayıcı firmalar tarafından verilen eğitim konularını kapsar. 

 Eğitim almak isteyen okur/kullanıcılarımız web sitemizde yer alan Kullanıcı Eğitimi Talep 
Formunu doldurması gerekmektedir. 

 

 Form için tıklayınız : http://forms.kocaeli.edu.tr/kutuphane/ktp.php 

http://forms.kocaeli.edu.tr/kutuphane/ktp.php


Kullanıcı Eğitimlerimizden Kareler 

 



Hizmetler  III - Kütüphaneler arası 
Ödünç Verme Hizmeti (ILL) 
 

 1) Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetinden sadece Kocaeli Üniversitesi akademik personeli yararlanabilir. 

Kütüphanemize gelen diğer üniversite kütüphanenlerinin ödünç kitap isteklerinde, ilgili üniversite kütüphanesinin ILL 

kuralları geçerlidir. 

 2) Bu hizmet, sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. Üniversitemiz akademik personeli ve diğer üniversitelerin 

kullanıcıları, ödünç alma/verme hizmetinden kütüphaneleri aracılığı ile yararlanabilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. 

 3) Referans, reserve, tez, süreli yayınlar ve kitap dışı belgeler ödünç verilmez. Kütüphanemiz kullanıcılarının istekte 

bulunacakları kitaplar hangi üniversite kütüphanesinde ise o kütüphanenin katalog tarama sayfasındaki kitaba ait künye 

bilgileri ill@kocaeli.edu.tr adresine mail atılır. 

 4) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklere ait kargo ücretleri, kütüphanemiz kullanıcıları tarafından ödenir. Diğer 

üniversite kütüphanelerinin istekleri kütüphanelere kargo ile gönderilir ve ücretleri hizmet alan kütüphaneler tarafından 

ödenir. 

 5) Kütüphaneler arası ödünç alma/verme hizmeti merkez kütüphane tarafından yürütülür. 

 6) Kütüphaneler arası ödünç alma/verme hizmetinde her üniversite kütüphanesine ödünç verilecek kitap sayısı 10 dur ve 

30 gün süreyle ödünç verilir. Kişi başına düşen ödünç yayın sayısı 3 dür. 

 7) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklerde yayının gecikmesi, yıpratılması ve kaybedilmesi durumunda sorumluluk 

kullanıcıya aittir. Bu durumda yayının istendiği kütüphanenin ILL kuralları geçerlidir. Diğer üniversitelerin yayın isteklerinde 

karşılaşılacak gecikme, yıpratma ve kaybolma gibi sorunlarda kütüphanemizin ödünç alma/verme kuralları uygulanır. 

   

 Bu hizmete ilişkin sorularınız için ill@kocaeli.edu.tr adresinden yardım alabilirsiniz. 

   

 Sorumlu Personel : Volkan SARI 

 Telefon : +90 (262) 303 1329 

mailto:ill@kocaeli.edu.tr
mailto:ill@kocaeli.edu.tr


Hizmetler  IV - Kurumsal 
Akademik Açık Erişim Arşivi 
(DSPACE@KOCAELİ) : 
 

 
 DSpace@Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Açık 

Erişim Arşiv Sistemidir. Sistem, Kocaeli Üniversitesi’nde basılı ve 
elektronik ortamda üretilen tüm bilimsel çıktıları (makale, kitap, kitap 
bölümü, konferans bildirisi, proje, rapor, teknik dokümanlar, veri setleri, 
afiş, video kaydı vb.), uluslararası standartlarda dijital ortamda 
depolamak ve açık erişime sunmak amacını taşımaktadır. Bu sistem 
sayesinde, Kocaeli Üniversitesi’nde üretilen bilimsel bilginin ulusal ve 
uluslararası açık erişim sistemleri tarafından harmanlanmasına olanak 
sağlanarak, eserlerin görünürlüğünün artması ve paylaşımının 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

  İletişim : acikerisim@kocaeli.edu.tr 

mailto:acikerisim@kocaeli.edu.tr


Şube Kütüphaneler 



Umuttepe Merkez Kütüphane 
 

 Marmara Salonu : Çalışma salonu olarak 
kullanılmaktadır. 

 Ege Salonu (Süreli Yayın-Tez Bölümü) : 
Kapalı raf sistemi ile çalışan bu bölümdeki 
kaynaklar ödünç verilmemektedir. 

 Ödünç Verme Bölümü : 

     Ödünç ve iade işlemleri bu bölümden 
yapılmaktadır. 

 Alt kat ve üst kat okuma salonları 

 Özel Koleksiyonlar Bölümü: 

     Web katalog tarama ekranında taradığınız 
kitabın oda bilgileri bölümü, sizi Özel 
Koleksiyonların bulunduğu raflara 

yönlendirmektedir. (Atatürk Kitapları, TÜİK Yayınları, 
DPT (Kalkınma Bakanlığı Yayınları, Gri Yayınları vb.) 

 



Umuttepe Merkez Kütüphane II 

 Görme Engelliler 

Bölümü 

 Referans Kaynakları 

Bölümü 

 Reserve Kaynakları 

Bölümü 
 

 



  Referans / Reserve Kaynakları 

 Referans Kaynakları 

Kütüphanede yer alan 

ansiklopedi, sözlük, el kitabı 

gibi danışma kaynaklarının 

yer aldığı, ödünç verilemez 

kaynaklardır. Saatlik ödünç 

verilmektedir. Referans 

Kaynakları bölümü alt kat 

okuma salonunun içindedir. 
Reserve Kaynakları 

Kütüphanede içerisinde kullanılabilen 

ve saatlik ödünç alınabilen 

kaynaklardan oluşur. Bu bölümden 

ödünç kitap almak için Ödünç Verme 

görevlisinden yardım isteyiniz. 



Genel Bilgiler 

 

 Oturma kapasitesi : 500 

 

 Kullanıma sunulan bilgisayar : 

80 

 

 Kablosuz İnternet 

 

 Kullanıcı adı ve şifre 

uygulaması (Bilgi İşlem Dai. 

Başk. tarafından belirlenir.) 

 https://portal.kocaeli.edu.tr/emailo

gr/ 

https://portal.kocaeli.edu.tr/emailogr/
https://portal.kocaeli.edu.tr/emailogr/


İstatistikler 

 Günlük ziyaretçi : ~2.000 

 Ödünç verilen materyal (2019 yılı) 
 Akademik: 1322/1731 (Kayıtlı kullanıcı/Ödünç sayısı) 

 İdari: 389/399 (Kayıtlı kullanıcı/Ödünç sayısı) 

 Öğrenci: 19513/47984 (Kayıtlı kullanıcı/Ödünç sayısı) 

 Koleksiyona eklenen kitap: (2019 yılı) : 3928 
 Satın alınan : 3437 

 Bağış gelen : 491 

 



 
Web Sitesi – Hızlı Erişim Menüsü 
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/ 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/


  Facebook :    
www.facebook.com/Koukutuphanesi 



Twitter : 
www.twitter.com/Koukutuphanesi 

 



 



Üyelik 

 KOÜ, Lisans, Ön lisans, Doktora, Yüksek Lisans Öğrencileri; 
Akademik ve İdari Personel 

 

 Üye Oturum Açma 
– Üye kodu :  

– Öğrenci (Öğrenci numarası) 

– Akademik ve İdari personel kütüphane web sayfasındaki «üye 
kodu Sorgulama» kısmından yeni üye kodlarını öğrenebilirler. 

– Şifre : 1 (ilk kullanımda) 

 

 Aktivasyon (e-posta) 
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/uyelik.pdf 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/uyelik.pdf


 Üyeler - KOÜ Kimliği Karşılığında ödünç alışverişi yapabilirler. 

 Kayıp/Yıpranmış Kaynaklar ile ilgili işlemler: 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/odunc.php 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/odunc.php


  



Üye Oturumu İşlemleri 
http://library.kocaeli.edu.tr/yordambt/yordam.php 

 Üzerimdekiler 

 İadeler 

 Ayırttıklarım 

 İlgi Alanlarım 

 Listem 

 Eser İstek 

 

http://library.kocaeli.edu.tr/yordambt/yordam.php


Katalog Tarama 
(Kütüphanedeki Kaynakları Tarama) 
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/ 

Basılı 

kaynaklar

da arama 

yapmak 

için 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/anasayfa.php


Katalog Tarama (Basılı Koleksiyon) 
http://library.kocaeli.edu.tr/yordambt/yordam.php 

 

 Durum Bilgisi (Rafta, İade 

Tarihi, Ödünç Verilemez vs.) 

 

 Bölüm Bilgisi (Oda Bilgisi) 

 

 Teknik Bilgiler (Niteleme, 

İçindekiler, Konu Başlıkları vs.) 

 

 Yer Numarası (Sınıflama, 

Yayın Yılı, Kopya/Cilt Bilgisi) 

 

http://library.kocaeli.edu.tr/yordambt/yordam.php


Ayırtma İşlemi 
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/kitap_ayirtma.pdf 

 Sadece ‘İade Tarihi’ bulunan kaynaklar 

 

 İade edildiği tarihten itibaren 2 gün bekletilir. 

 

 Birden fazla kaynak / kişi ayırtma yapabilir. 

 

 E-posta üzerinden bilgilendirme yapılır.(Üye oturumunuzu 

açarak eposta adresinizi giriş yapmış olmanız gerekir.) 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/kitap_ayirtma.pdf


Uzatma İşlemi 
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/kitap_uzatma.pdf 

 İki kez – 7 Gün (Önlisans/Lisans Öğrencileri, İdari Personel) 

                     -  30 Gün (Doktora, Yüksek Lisans) 

                     -   60 Gün ( Akademik) 

 

 

 Sadece ‘İade Tarihi’nin son iki günü 
– (İadesi geciken kaynaklara uzatma işlemi yapılamaz.) 

 

 Üzerinde ‘Ayırtma İşlemi’ olmayan kaynaklar 

 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/kitap_uzatma.pdf


 



Elektronik Kaynaklar 

 Abone olunan tüm veritabanlarından arama yapmak 

için Kütüphane Ana Sayfasındaki KouLIB arama motorunu 

kullanabilirsiniz. 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/ 

 Veritabanlarının kısa tanıtım ve içeriklerinin anlatıldığı tam listeyi 

kullanarak belirlediğiniz bir veritabanından da arama 

yapabilirsiniz. http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/veritabanlari.php 

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/veritabanlari.php


İyi çalışmalar dileriz. 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon  

Daire Başkanlığı 

 

kutuphane@kocaeli.edu.tr 

 


