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Kütüphane Üyeliğinin Aktif Hale 

Getirilmesi
• Kocaeli Üniversitesi’nin lisans, önlisans, yüksek lisans ve 

doktora programı öğrencileri; akademik ve idari personeli 
kütüphanemizden ödünç materyal alabilmektedir.

• KOÜ Kimliğiniz ile Ödünç Verme birimine giriş 
işlemlerinizi yaptırmanız, daha sonra aşağıdaki 
adımları takip ederek kurumsal e-posta bilgilerinizi 
kontrol edip üyelik sözleşmesini onaylamanız 
gerekmektedir.



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

adresine giriş yapınız.

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




Şifreniz ilk girişte T.C. Kimlik 

Numaranızın son 4 hanesidir.

Hesabınızın güvenliği açısından 

ilk girişte

şifrenizi değiştirmeniz 

gerekmektedir.



-Ödünç yayın hizmetlerinden 

yararlanabilmek için;

-İade tarihine son iki gün kala hatırlatma e-

postasının otomatik olarak gönderilmesi 

için;

-Ayırttığınız kitabın kütüphanemize 

ulaştığına dair bilgilendirme e-postası 

almak için;

E-posta bilgilerinizi kontrol edip, üyelik 

sözleşme metnini onaylayarak güncelle 

butonuna basmayı unutmayınız. 



Özel oturum açtınız. Eğer genel kullanımda olan bir bilgisayardan bağlandı iseniz, sizden sonra bilgisayarı 

kullanacak olanların sizin oturumunuzu kullanmamaları için lütfen Oturum Menüsünden «Oturumu Kapat»ı 

tıklayarak oturumunuzu kapatınız.

DEĞERLİ KULLANICILARIMIZ,

Ödünç verme hizmetlerinde uygulanan gecikme borcu her bir materyal için günlük 50 kuruştur.

Rektörlük Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi TR36 0001 

0027 2636 6764 1850 78 nolu hesaba, Banka şubesinden (İnternet Bankacılığı ve ATM hariç) açıklama 

kısmına “Kütüphane ceza” yazdırılarak yatırması ve banka şubesinden alacağı banka dekontunu Ödünç 

Hizmetleri Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

*** LÜTFEN HESAPLARINIZI KONTROL EDİP, ÖDÜNÇ ALDIĞINIZ KİTAPLARINIZI ALDIĞINIZ 

KÜTÜPHANEYE TESLİM EDİNİZ.***

- Ödünç yayın hizmetlerinden yararlanabilmek için üyelik sözleşme metnini onaylayarak güncelle butonuna 

basmayı unutmayınız.

- Ödünç aldığınız kitapların iade tarihini hatırlatacak bir e-posta almak istiyorsanız, lütfen kullanıcı 

hesabınızdan kurumsal e-posta adresinizi tanımlayınız.

- Ayırttığınız kitapların kütüphaneye iade edildiğine dair e-posta almak istiyorsanız, lütfen kullanıcı 

hesabınızdan e-posta adresinizi tanımlayın.

- E-postanızın gereksiz / spam / junk kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız.

Kütüphane sistemine erişmekle ve sistemi kullanmakla, önceden belirlenen şu kural ve düzenlemelere bağlı 

olmayı kabul etmektesiniz, Lütfen dikkatle okuyunuz :

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

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

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/yararlanma-kosullari.php

Kütüphane yönetimi, bu kurallarda her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, sisteme konulduktan 

itibaren yürürlük kazanır. 

Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak bu kural ve düzenlemeleri gözden 

geçirmeyi peşinen kabul etmektesiniz ve sistemi kullanımınız, değiştirilmiş kural ve düzenlemeleri kesin 

olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/dosyalar/ortak/kurallar_duzenlemeler.pdf
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/odunc.php
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/yararlanma-kosullari.php


• Oturumunuzu kapatmayı unutmayınız. 

• Oturum açma veya şifre ile ilgili problemleriniz için 

303 13 25 numaralı telefonu arayabilir ya da kütüphaneye 
gelerek yardım alabilirsiniz. 



İyi çalışmalar dileriz.

Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı

kutuphane@kocaeli.edu.tr


