
• BASİT TARAMA (BASIC SEARCH)  
• GELİŞMİŞ TARAMA (ADVANCED SEARCH )  
• HIZLI TARAMA (FIND IT FAST! 
• YAYIN AYIRTMA İSLEMİ (PLACE HOLD)  
• BİLGİ MERKEZİ HESABIM (MY ACOUNT) 



2- <Tüm alanlar , yazar, 
başlık, konu, seri adı, dergi 
başlığı ve ISBN> seçenekleri 
ile arama yapmak istediğiniz 
kategoriyi seçiniz.  
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1- <Basit arama> 
bölümüne aramış 
olduğunuz kaynak 
ya da yazar ile ilgili 
bilgi giriniz.  

 

1 



2- Yayına ait bilgileri ayrıntılarıyla görmek 
için tıklayınız. Ödünç durumu, hangi 
kampüste olduğu, yayın katalog bilgileri vb.  
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3- Tarama sonucuna 
göre bulunan yayın 
sayısını görebilirsiniz.  

2 

1- Çıkan 
sonuçlarda 
istediğiniz bir 
kaynak için 
<Ayırt> seçeneği 
ile aramalarınızı 
saklayabilirsiniz. 
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<Ayırtma> seçeneğini işaretleyerek 
yayına reserv koyabilirsiniz. 

<Materyal Detayları> bölümünde kaynağın künyesinin 
yanı sıra, yazara ait başka kaynaklara bakabilir, benzer 
konuları inceleyebilirsiniz.  

<Ayırtma> seçeneğini işaretleyerek 
yayına reserv koyabilirsiniz. 



<Gelişmiş tarama> butonuna tıklayarak, aramak istediğiniz 
kaynağı daha detaylı tarayabilirsiniz.  



Kaynak ile ilgili kelime, yazar, konu, başlık 
gibi detayları seçerek aramanızı 
sınırlandırabilirsiniz. 

Alt bölümdeki dil, format, tür, kitabın 
bulunduğu birim, yayın tarihi gibi 
detaylandırmalar ile ayrıntılı taramanızı 
özelleştirebilirsiniz.  



Tarama sonrasında çıkan sonuç sayfasını görebilir, 
istediğiniz kaynağı ayırtma yapabilir, kaynağın 
adına tıklayarak künyesini görebilirsiniz.  



<Materyal Detayları> bölümünde kaynağın künyesinin 
yanı sıra, yazara ait başka kaynaklara bakabilir, benzer 
konuları inceleyebilirsiniz.  

<Ayırtma> seçeneğini işaretleyerek 
yayına  reserv koyabilirsiniz. 

<Ayırtma> seçeneğini işaretleyerek 
yayına  reserv koyabilirsiniz. 



Aramak istediğiniz yazar ya da yayın 
adını yazınız. 

Çıkan sonuçlar içerisinden reserv 
yapmak istediğiniz yayına tıklayınız. 

Şu an ödünçte olan bu yayını 
döndüğünde almak için <Ayırtma> 
butonuna tıklayınız. 

Kullanıcı kodu / şifre ile giriş 
yaparak reserv işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Adım - 1 

Adım - 2 

Adım - 4 

Adım - 3 



Adım - 2 

Adım - 3 

< Hızlı Tarama > 
seçeneği ile belirli 
konulara göre 
arama yapabilir, 
konular içerisindeki 
kaynaklara göz 
gezdirebilirsiniz.  
Seçmek istediğiniz 
konuya tıklayarak, 
alt alanlarındaki 
konuları görebilir, 
spesifik bir sonuç 
sayfasına 
erişebilirsiniz. Alt 
alanlarda bir sonuç 
olmaması 
durumunda, konuya 
benzer diğer 
kaynakların listesini 
görebilir, aramanıza 
yakın olan sonuca 
gidebilirsiniz. Çıkan 
listeden kaynağa 
tıklayarak sonuç 
sayfasına 
ulaşabilirsiniz.  

Çıkan sonuçların üzerine tıklayarak yayınları inceleyebilirsiniz 

Çıkan sonuçlardan birini tercih ediniz. 

Adım - 1 

Hızlı tarama için tıklayınız. 



Okuyucu hesabınıza bu alandan 
Kullanıcı  kodu / şifre ile giriş yapınız 

<Bilgi Merkezi Hesabım> bölümünden 
hesabınızı gözden geçirebilirsiniz.  

<Bilgi Merkezi hesabım> bölümünden kullanıcı bilgilerinizi girerek şifrenizi değiştirebilir, hesabınızı gözden 
geçirebilir, adresinizi düzenleyebilir ve ödünç aldığınız yayınların uzatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz 

Hazırlayan : Ramazan ÇELİK  /   T.C. Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi   /  rcelik@khas.edu.tr   /  0 212 533 65 32 - 1145 
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