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KÜTÜPHANE 
TANITIM 
REHBERİ

KÜTÜPHANE VE 

DOKÜMANTASYON DAİRE 

BAŞKANLIĞI



Tarihçe

➢ 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Kestel Yerleşkesi

İşletme Fakültesi binasının ikinci katında birim kütüphanesi olarak

kurulmuştur.

➢ 2015 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin kurulmasıyla

merkez kütüphane olmuştur.

➢ 2017 yılında beri Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi bodrum katında

merkez kütüphane olarak hizmet vermeye devam etmektedir.



Çalışma Saatleri

Hafta içi : 08.30-17.30

Hafta sonu: Kapalı



Kütüphane 
Üyeliği ve 
Kaynaklardan 
Yararlanma 
Koşulları

ALKÜ mensubu olan iç
kullanıcılarımız
(akademik/idari personel ve
öğrenciler) kütüphanenin
verdiği tüm hizmetlerden
yararlanabilmektedir.

Üniversite mensubu 
olmayan dış kullanıcılar ise 
sadece ders çalışma 
amacıyla kütüphaneyi 
kullanabilirler.

Fiziksel alan yetersizliği 
sebebiyle sınav 
dönemlerinde dış 
kullanıcılarımız 
kütüphaneden 
yararlanamamaktadır. 

İç kullanıcılarımız 
kütüphaneye üye olup kitap 
ödünç alabilirler.

Danışma kaynakları 
(ansiklopedi, sözlük, atlas, 
bibliyografya..vb.), tezler, 
süreli yayınlar ödünç olarak 
verilmemektedir. Bu 
kaynakların kütüphane 
içerisinde kullanımına izin 
verilmektedir



Kullanıcıların Basılı Kaynakları Ödünç Alım Süresi

Kullanıcı Kaynak Ödünç Web Uzatma

Akademik Personel 10 30 1

Lisansüstü Öğrenciler 5 15 1

İdari Personel 3 30 1

Lisans Öğrenciler 3 15 1

***Belirtilen iade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen her kaynak için her gün 0,25 kuruş gecikme bedeli uygulanmaktadır.



Sayılarla Kütüphane Kaynak Koleksiyonu

Basılı Kaynak 51.000

Veritabanı (Ekual+Abone) 52

e-Kitap 65.436

Tez 136

Süreli Yayın 18

Açık Erişim 1497



Referans Hizmeti

Kullanıcıların kütüphane hakkında soru ve bilgi gereksinimlerine
yönelik danışma hizmeti, e-posta, telefon veya yüz yüze görüşme
yoluyla verilmekte olup kullanıcıların kütüphane kaynaklarını
olabildiğince etkin kullanması sağlanmaktadır.

Kullanıcı Eğitimi/Oryantasyon

• Kütüphanenin genel tanıtımı,

• Web sayfası tanıtımı,

• Katalog tarama,

• Kampüs Dışı Erişim ve sağlayıcı firmalar tarafından verilen
veri tabanları kullanımı ile ilgili eğitim konularını
kapsamaktadır.



Kütüphane Ödünç-İade Hizmeti

Kütüphanemizde ödünç verme
bankosundan ALKÜ personel/öğrenci
kimlik kartınız ile basılı kaynak ödünç-
iade, mezuniyet, kayıt oluşturma ve ilişik
kesme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca Self-Check cihazı ile ödünç
verme bankosuna uğramadan basılı
kaynak ödünç-iade işlemlerini
yapabilirsiniz.



Sağlama Hizmeti

ALKÜ mensubu akademik

ve idari personeli gereksinim duydukları

konularda kütüphanemize başvurarak

yayın talebinde bulunabilirler. Kütüphane

koleksiyonumuzun güncelliğini koruması

ve nitelikli bir şekilde gelişmesi için bu

isteklerin belirli kurallar çerçevesinde

yapılması önem taşımaktadır.



Kütüphanelerarası Ödünç 
Verme (ILL) Hizmeti

Kütüphaneler arası Ödünç Verme

Hizmeti, (Inter Library Loan-ILL)

kütüphanemizde bulunmayan kaynakların

Türkiye'deki diğer üniversite

kütüphanelerinden talep eden kullanıcının

posta geliş ve gidişlerini karşılayarak

ödünç alabilmesini sağlayan bir hizmettir.



Açık 
Erişim 
Hizmeti

ALKÜ Kurumsal Açık Arşivi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
bünyesinde üretilen akademik çalışmaları uluslararası standartlarda
dijital ortamda depolayan, uzun dönemli korunmasını sağlayan ve
mümkün olan en geniş kitlelerin erişimine sunulmasını amaçlayan bir
arşivdir.

DSpace@ALKÜ, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından
doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor
gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital
ortamda depolar, üniversitenin akademik performansını izlemeye
aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini
artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.



Engelli 
Hizmeti

Görme engelli kullanıcılarımızın rahatlıkla 

bilgisayar kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 

kütüphanemizde 2 adet bilgisayar 

bulunmaktadır. 

➢ JAWS for Windows ekran okuyucu programı,

➢ TOPAZ masaüstü büyütücü cihazı,

➢ ZoomText 10 ekran büyütücü,

➢ GETEM e-kütüphane aracılığıyla kaynakları 

sesli olarak dinleyebilirsiniz. 



Kütüphane Basılı
Kaynaklarına Nasıl
Erişebilirim?



Kütüphane içindeyseniz, giriş alanında mevcut olan tarama için 
ayrılmış bilgisayardan yararlanabilirsiniz.

Kampüs dışında iseniz, https://kddb.alanya.edu.tr/ adresi 
üzerinden anasayfamızda bulunda Piri Keşif Aracı ile 
aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.







Eser adı üzerinden “yapay zeka” ile

ilgili tarama yapılarak konuyla ilgili

yayınlar listesine ulaşabilirsiniz.

Yayınların raf bilgisi ile yer numarasına

erişebilirsiniz.

Sol altta yer alan sekmelerde yayınları
basılı/elektronik tür olarak ayırabildiğiniz
gibi yayınların konu dağılımlarını da
görebilirsiniz.



Yer Numarası İle Basılı Yayına Nasıl Ulaşabilirim?

➢ Tarama sonucunda kaynaklara erişebilmek için yayının yer numarası dikkate alınarak

bulunduğu rafa gidilir.

➢ Kütüphanedeki basılı yayınlar Library of Congress Classification’a (Kongre Kütüphanesi

Sınıflama Sistemi-LC) göre ve açık raf şeklinde düzenlenmiştir.

➢ Her konu, harf/harflerle ve rakam/rakamlarla gösterilmektedir.

➢ Kütüphanede kaynaklar A’dan Z’ye doğru sıralanmıştır.



LC Sınıflama Sistemi 

➢ A – Genel Eserler 

➢ B – Felsefe, Psikoloji, Din 

➢ C – Tarih ile ilgili yan bilimler 

➢ D – Dünya, Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tarihleri 

➢ E – Amerika Tarihi 

➢ F – Amerika Tarihi 

➢ G – Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon 

➢ H – Sosyal Bilimler 

➢ J – Siyasal Bilimler 

➢ K – Hukuk 

➢ L – Eğitim 

➢ M – Müzik ve Müzik Yayınları 

➢ N – Güzel Sanatlar 

➢ P – Dil ve Edebiyat 

➢ Q – Fen Bilimleri 

➢ R – Tıp 

➢ S – Tarım 

➢ T – Teknoloji 

➢ U – Askeri Bilimler 

➢ V – Deniz Bilimleri 

➢ Z – Bibliyografya, Kütüphane Bilimleri, Genel Bilgi Kaynakları 

Her harf bir konuyu temsil 

etmektedir. 



Basılı Kaynakların Yer Numarası



Web Üzerinden Uzatma Nasıl Yapılmaktadır?



Akademik/İdari Personel için;

Üye/Kullanıcı kodu: Üniversite/Kurum sicil numarası,
Şifre: Kütüphane mail adresinize gelen şifre ile
sisteme giriş yaptıktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi
değiştirebilirsiniz.

Öğrenci için;

Üye/Kullanıcı kodu: Öğrenci numarası,

Şifre: Kütüphane mail adresinize gelen şifre ile

sisteme giriş yaptıktan sonra güvenliğiniz için

şifrenizi değiştirebilirsiniz.



Üzerimdekiler alanında ödünç aldığınız yayınlarınızın
listesini görebilirsiniz. Ödünç aldığınız basılı kaynakların
kullanımına devam edecekseniz kütüphaneye
gelmeden uzatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade tarihine 3 gün kala üzerimdekiler alanındaki
uzatma butonu aktif hale gelecektir.

İadesi geciken basılı yayınların uzatma işlemi
yapılmamaktadır.



Ayırtma için ilk aşama;
katalog taramadır.
Arama kutucuğuna ekranda
görülen arama seçeneklerin
birini kullanarak taramayı
gerçekleştirebilirsiniz.

Tarama sonunda ekranda
listelenen yayınların durum (raf)
bilgileri kontrol edilerek, iade
tarihi olan yayınlar için ayırtma
işlemi oluşturabilirsiniz.



İade tarihi olan kaynak üzerine
gelinerek sağ üst köşede bulunan ayırt
seçeneği tıklanır.
Ekrana gelen görüntü (İptal/Evet) ile
ayırtma işlemine devam edebilirsiniz.



Ayırtılan basılı yayın kütüphaneye iade
edildiğinde ayırtma işlemi yapan kullanıcıya e-
posta ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Kullanıcı ayırttığı basılı yayını 2 gün içerisinde
almadığı takdirde diğer ayırt eden kullanıcıya
bilgi verilir. Yayını ayırtan başka kullanıcı yoksa
yayın rafa gönderilir.



Kütüphanede bulunmayan,
alınmasını talep ettiğiniz
yayınların bilgilerini ekranda
gördüğünüz forma doldurarak
yetkili birime ulaştırabilirsiniz.



Kütüphaneciye sor alanı, kullanıcıların kütüphane
hizmetlerine yönelik beklenti ve taleplerinin iletildiği
alandır.
Kullanıcılardan gelen e-postalara geri bildirim
yapılmaktadır.



Kütüphane e-Kaynaklara Nasıl Erişebilirim?

➢Elektronik kaynaklara (e-kaynak) kütüphanede bulunan bilgisayarlar üzerinden tarama

yaparak erişebildiğiniz gibi, kampüs dışından erişim sağlamak için de Kampüs Dışı

Erişim Sistemi (VETİS)’ni kullanabilirsiniz.

➢VETİS ile kütüphanemizdeki e-kaynaklara kampüs dışından masaüstü, laptop ve mobil

cihazlarla PROXY/VPN ayarı yapmadan erişim sağlayabilirsiniz.



VETİS’e Nasıl
Erişebilirim?





Kullanıcı Adı;
Tüm Öğrenciler: Öğrenci Numarası
Akademik/İdari Personel: Kurum Sicil
Numarası

Şifre için;

Sisteme ilk kez giriş yapacak olan

kullanıcılarımız, kütüphane tarafından e-

postanıza gönderilen şifre ile giriş

yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra şifrenizi

güncelleyebilirsiniz.



Açılan ekranda veri
tabanlarının listesini
görebilirsiniz.



Cep kütüphanem, Google play üzerinden
ücretsiz olarak indirebileceğiniz mobil
uygulamadır.

Cep kütüphanem ile, kütüphane
kaynaklarına erişebilmek, ödünç aldığınız
yayınlarınızı görebilmek ve üyelik
işlemlerinizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.



KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON 
DAİRE BAŞKANLIĞI

Her türlü soru ve talepleriniz için;

kutuphane@alanya.edu.tr adresinden

bize ulaşabilirsiniz.


