http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/ adresine girilir. Katalog kısmına girilir, Anahtar kelime yazılır. Bul
butonuna basılır. Gelen liste üzerinden seçim yapılır, seçilen yayının üzeri tıklanır, Sağ tarafta açılan
pencere bulunan yer numarası alınarak rafa gidilir. Kitap bulunarak ödünç verme bankosundan alınır.

Uygulamayı Android cihazlara ücretsiz olarak indirmek için;
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yordam.cep.kutuphanem
Uygulamayı iPhone ve Windows Phone cihazlarına ücretsiz olarak indirmek için;
https://itunes.apple.com/us/app/id1075763051

http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/ adresine girilir. Yeni Gelen Yayınlar linkini tıklayınız. Yeni gelen ve
hizmete sunulan yayınların toplu listesine ulaşırsınız. Kendi alanınızla ilgili yayınları görmek için yeni
gelen yayınlar kutucuğunu işaretleyip sınıflama kısmına Dewey Sınıflama numarasını yazarak veya
konu alanına ilgili konunun başlığını yazdıktan sonra bul butonunu tıklıyoruz. Sınıflama numaraları için
ilgili kütüphaneciden yardım alabilirsiniz.

http://atoz.ebsco.com/Titles/1844/
https://kutuphane.ksu.edu.tr/eds/arama_kutusu.htm
Yukardaki linklerden e- dergilere ulaşabilirsiniz.

Bunun için abone olduğumuz Veritabanları veya Elektronik dergilerin ilgili sayfalarına ulaşılarak
alanımızla ilgili tarama yapabilirsiniz. Hangi veritabanının ne kadar tam metin dergi içerdiklerini
Veritabanları sayfasından bulabilirsiniz. Ayrıca dergi listelerini ilgili veritabanı sayfasından
görebilirsiniz. Taramada sadece tam metin makaleleri görmek için tam metin kutucuğunu
işaretlemeyi unutmayınız. Ayrıntılı bilgi için Veritabanları sayfasına bakınız. Genel makale taramaları
için ebsco EDS KULLANABİLİRSİNİZ.
ERİŞİM ADRESİ: http://eds.b.ebscohost.com/

https://e-kutuphane.ksu.edu.tr/vetisbt/?dil=tr&dil=tr
Adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme bankosunda üye formunu
doldurarak üye olabilirler. Bu işlemden sonra Üniversite kimliklerini kullanarak ödünç kitap alabilirler.

Ödünç verme süresi; Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve yüksek lisans-doktora öğrencileri için 30
gün, üniversite personeli ve öğrenciler için 15 (On beş) gündür. Bu süreler, aynı kaynaklar başka
okuyucular tarafından istenmediği takdirde bir defa uzatılabilir. Zamanında yapılmayan uzatma
istekleri kabul edilmez.

Kitaplar ödünç alınabilir. Danışma kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler vb.),dergiler ve tezler
kütüphane içerisinde kullanıma açıktır, günlük yararlanılabilir.

Üniversite Kütüphanemize satın alınmasını istediğiniz kitapları, (bilimsel, güncel, basım tarihi son 5 yıl
içeren) Web sitemizdeki http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/ adresinden Katalog tarama programına
girerek üyeler kısmından giriş yaparak eser istek formunu doldurup elektronik olarak 28 Şubat
tarihine kadar kitap listelerini girmiş olmanız gerekmektedir. Bu tarihe kadar yapılan elektronik kitap
taleplerinin listeleri Başkanlığımız tarafından çıkarılarak Bölüm başkanlığı, Dekanlık, Meslek Yüksek
Okulları ve Enstitü Müdürlüklerince onaylandıktan sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığımızca satın alma işleri başlatılacaktır. 28 Şubat tarihinden önce girilen her sipariş bir sonraki
satın alınacak kitap listelerini oluşturacağından yayın girişi her zaman yapılabilir. Meslek Yüksek
Okulları da kitap isteklerini web sipariş üzerine yapacakları için kütüphane kullanıcı adı ve şifre
almaları gerekmektedir.

Yurt dışı yayınlarınız için;
SCOPUS : http://www.scopus.com
WEB OF SCIENCE: http://apps.webofknowledge.com
Yurt içi yayınlarınız için
SOBIAD : http://www.sobiad.com

Mendeley: http://kutuphane.ksu.edu.tr/mendeley.htm
Proquest Flow: http://flow.proquest.com/

