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KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ

 Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrencinin kütüphane 

üyeliği gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımız kampüs dışı 
erişim hesabıyla kütüphanemizin elektronik kaynaklarına 

erişilebilmektedir.



Kütüphane hesabınızdan ödünç almış olduğunuz 

kitaplara ait bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Kütüphane hesabınız için 

okla görünen «kütüphane hesabım» kısmına tıklayınız.



Üye kısmına öğrenciyseniz numaranızı,

şifre kısmına da yine öğrenci numaranızı, 

öğrenci değilseniz sicil numaranızı yazarak 

giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.



Kütüphane E-kaynaklar

 Kütüphane Web sayfamıza 
https://kddb.kku.edu.tr/Kutuphane adresinden erişim 

sağlayabilmektesiniz.

 Aradığım e-kaynağa nasıl erişebilirim?

 Tam metin ne anlama geliyor? Her aradığım esere tam 

metin erişebilir miyim?

https://kddb.kku.edu.tr/Kutuphane


Tam Metin

 Tarama sonucu erişim sağlamak istediğiniz eserin 

elektronik versiyonuna verilmiş addır. 

 Her aradığınız esere tam metin erişebilmeniz aboneliğimiz 

dahilindedir. Eğer aradığınız e-kaynak abone olduğumuz 

veri tabanları koleksiyonunda mevcut değil ise, 

kütüphanemiz aracılığıyla erişiminiz mümkün olmayabilir. 



Elektronik Kaynak nedir? 

Elektronik kaynak, geleneksel 

basılı yayınlardan farklı olarak, 

elektronik ortamda kullanılmak 
üzere hazırlanmış olan eserlerin 

dijital versiyonudur.



Veri tabanı ne demek? E-kaynakla veri 
tabanı aynı şey mi?

Makale, kitap, dergi gibi pek çok farklı formatta kaynaklara 
erişim sağlayan elektronik ortama veri tabanı denir. 

E- kaynak ise veri tabanı içerinde yer alan farklı 

formatlardaki dijital eserlerdir.

Veri tabanı, e-kaynakların depolandığı ortamdır. 



Kampüs dışı erişim ; Üniversite dışında bulunduğunuz ev, ofis gibi yerlerde 

araştırmalarınızı aksatmadan yapabilmeniz için, üniversitemiz 

öğrencilerine, akademik ve idari personeline sağlamış olduğumuz bir 

hizmettir.
Kampüs Dışı Erişim İçin;

Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarına (e-kitap, e-dergi vb. 

kaynaklara)
kampüs dışından erişmek için herhangi bir proxy ayarı 

yapmadan uzaktan erişim
sayfamız (http://www.kirikkale-elibrary.com) 

üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Bu sayfa üzerinde erişim işlemi gerçekleştirebilmeniz için öncelikle kayıt 

işlemi yapmanız gerekmektedir. Daha önce bu kayıt işlemini yapmış iseniz 

lütfen tekrar kayıt yapmayınız. İlk defa kayıt yapacak 

araştırmacılarımız merkezkutuphane@gmail.com adresine ad-soyad, 

öğrenci numarası ya da sicil numarası bilgilerinizi gönderdikten sonra size 

gelen şifrematik kodu ile kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

http://www.kirikkale-elibrary.com/
mailto:merkezkutuphane@gmail.com


Okla gösterilmiş olan 

‘’ Kampüs dışı erişim’’ 

ibaresini tıklayınız.



İlk defa kayıt yapmak için ‘kayıt ol’  

ibaresini tıklayınız. Karşınıza çıkacak olan 

formu doldurunuz.



Formda yıldızlı alanları doldurarak şifre üretme 

alanına doğru ilerleyiniz. 



Kütüphane ile iletişime geçerek kodu talep ediniz.

Kayıt  formunu doldurduktan sonra 

e-posta adresinize gelen aktivasyon 

mailini tıklayınız.Karşınıza çıkan giriş 

sayfasından kullanıcı adınız (kku 

uzantılı e-mail adresiniz) ve belirlemiş 

olduğunuz şifrenizle giriş yapınız.



E- Kaynaklara ulaşmak için hızlı arama 

kutucuğuna aramak istediğiniz 

kaynağın eser, yazar adı veya 

kaynakla ilgili anahtar sözcük yazarak 

aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

E-KAYNAKLARA NASIL ERİŞEBİLİRSİNİZ?



Aramak isteğiniz esere ait yazar adı, eser adı  

veya anahtar sözcükle arama yapabilirsiniz.



E-kitap için tam metin yazan kısma tıklayınız.



E-kitabı kampüs dışında okumak için; bir kereye mahsus 

hesap oluşturmanız gerekmektedir. 

Okla gösterilen yerden hesabınızı oluşturmalısınız.



Oturum açma sekmesini tıkladıktan sonra 

karşınıza 

yandaki form çıkacaktır. 

Tercihinizi seçerek oturum açmaya 

devam etmelisiniz.

Google hesabınız mevcut değilse ;

«hemen hesap oluşturun» kısmına tıklayıp 

hesabınızı oluşturunuz. 



Oturumunuzu açtıktan sonra

kitapla ilgili yapabileceğiniz eylemler

okla gösterilmiştir.





Erişebileceğiniz E-Dergi Örnekleri 



KÜTÜPHANE COVİD-19 SÜRECİNDE KULLANMA KOŞULLARI



Fotoğraflarla Kütüphanemiz










