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 Kütüphanemiz 2007 yılında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde,

Üniversitemizde yapılan araştırmaları, öğretimi, öğrenimi ve üyelerimizin

entelektüel gelişimini destekleyecek matbu ve elektronik her nevi bilgi kaynağını

sağlamak, bu bilgi kaynaklarından üyelerimizin hızlı ve kolay bir şekilde

yararlanması için gereken çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

 Kütüphanemiz daire başkanı, 2 şef, 2 kütüphaneci, 2 memur, 3 şirket

personeliyle, 37.500 kitap, 1.800 dergi, 13.300 e-dergi içeren 7 adet akademik

yayın veri tabanı ve 550 görsel işitsel materyalden oluşan kütüphane

koleksiyonuyla, 120 kişilik okuma salonu, 12 kişilik bilgisayar laboratuarıyla hizmet

vermektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi



 Bizzat Giderek: Merkez Kampüste, Fen-Edebiyat Fakültesi yanında

 Telefonla: 0 348 822 30 05

 İnternet Aracılığıyla: kutuphane.kilis.edu.tr

 e-Postayla: kutuphane@kilis.edu.tr

Çalışma Saatlerimiz: Hafta İçi       : 08:00-24:00

Hafta Sonu  :  10:00-18:00

Ulaşım ve İletişim



 37.500 kitap

 1.800 dergi

 7 akademik e-kitap, e-dergi (13.300 dergi) veri tabanı

 550 görsel işitsel materyal

 Sözlükler

 Ansiklopediler

 Tezler

 Kartografik materyaller

Bilgi Kaynakları



 Kitaplar raflara LC (Library of Congress) sınıflama
sistemine göre dizilmiştir.

«DR 557 .O78 2010 k.1»
DR 557: Turkey --History --19th century = Türkiye --Tarih --19. yüzyıl

O78: Ortaylı, İlber. İmparatorluğun en uzun yüzyılı.

 Aradığınız kitabı katalog taramasında bulduktan sonra
sınıflama numarası sayesinde kitabın bulunduğu rafa
kolaylıkla ulaşırsınız.

Kitaplar



Kütüphane Kataloğu

 Kütüphane web sayfasında bulunan «kütüphane hesabınız», «katalog» linklerini,
«kitap arama» kutusunu veya «kitaplar» resmini tıklayabilirsiniz.



«Katalog» linkine tıklandığınızda açılacak otomasyon programının
kullanıcı ekranındaki açıklamalar kısmında yer alan arama
ipuçlarından faydalanılarak anahtar kelimeyle, eser adıyla, yazar
adıyla ve diğer öğeleri kullanarak arama yapabilirsiniz.



 Web sayfamızdaki «Akademik  Yayın V.T.» linki kullanılabilirsiniz veya ana sayfamızdaki veri 
tabanı logolara tıklayarak kullanarak elektronik kaynaklarımıza erişebilirsiniz.

Elektronik Kaynaklar



Abone olduğumuz akademik e-kitap, e-dergi e-atıf indeksi ver tabanlarına
erişim için sayfadaki logoları veya listedeki veri tabanı adlarının üzerine
tıklayarak erişebilirsiniz. Bulut resimciğine tıklayarak kampüs dışından
erişim kurallarını ve vekil sunucu (proxy) ayarlarını öğrenebilirsiniz.



Kütüphanemizde kullanılan Kütüphane Otomasyon
Programı her kullanıcını için bir kullanıcı hesabı sağlar.
Oturum açarak:

 Üzerinizdeki materyalin süresini uzatabilir ve

 Katalog aramasında ödünçte görülen kitap iade
edildiğinde sizin için ayırtılmasını sağlayabilirsiniz.

Kütüphane Otomasyon Programı



Kullanıcı Hesabı

«Kütüphane Hesabı» linkine ana sayfamızdan erişebilirsiniz. 



Üye kodu alanına öğrenci numaranızı, şifre alanına ise ödünç iade
bankosundan temin edeceğiniz şifrenizi girdikten sonra hesabınız
açılacaktır.

Kullanıcı Hesabı



 Uzun süreli ödünç işlemi,

 Kısa süreli ödünç (rezerv) işlemi,

 Kütüphanelerarası ödünç işlemi,

 Danışma hizmeti,

 İnternet erişim hizmeti,

 Fotokopi hizmeti.

Okuyucu Hizmetlerimiz



 Bir başkası ayırtma talebinde bulunmamışsa, ödünç aldığınız
kitabın iade tarihinden birkaç gün önce veya iade tarihinde,
telefonla, internetle (Kütüphane Hesabınız) veya Ödünç ve İade
Bankosuna başvurarak ödünç süresini uzatabilirsiniz.

 Eğer vaktinde iade etmezseniz, her bir kitap için günlük 20 Kuruş
gecikme cezası ödersiniz.

Ödünç İşlemleri

OKUYUCU GRUBU ÖDÜNÇ ALINABİLECEK KİTAP SAYISI ÖDÜNÇ SÜRESİ

Akademik Personel 10 30 Gün

İdari Personel 3 15 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi 5 30 Gün

Lisans Öğrencisi 3 15 Gün

Önlisans Öğrencisi 3 15 Gün



 Ortak kullanım alanı olan kütüphanemizden, herkesin
verimli bir ortamda faydalanabilmesi için sessizlik
sağlanmalıdır.

 Hem kütüphane materyalinin korunması hem de
ortamın görüntüsü ve temizliği bakımından
kütüphaneye yiyecek içecekle girilmemelidir.

Kütüphane Kuralları


