
Web sayfamızda 
(http://library.manas.edu.kg/) yerleştirilen 

"Elektronik Katalog" linkini ya da 
http://yordam.manas.edu.kg/ adresini 

açarak kütüphanemizde bulunan eserleri 
elektronik ortamda tarayabilirsiniz.  

http://yordam.manas.edu.kg/


«Elektronik kataloğu» açmak için buraya 
tıklayınız. 



Arayüz (interface) dilini 
buradan değiştirebilirsiniz. 



Arama Türünü buradan 
seçebilirsiniz. 



Basit Taramada aranacak kelimeyi buraya yazıp, 
«Alanlar» kısmından aranacak alanı seçmeniz yeterlidir. 



Ayrıntılı arama yapmak için arama alanını 
ekleyin ve aranacak yeri seçiniz. 



Örnek, Kütüphaneleri ve Okuma Salonları seçerek tarama 
yapabilirsiniz. 



Örnek, Tür alanından materyalin türünü seçebilirsiniz. 



Örnek olarak Kütüphane – Merkez Kütüphane, Tür – 
Kitap, Eser adı – Elveda Gülsarı, Yazar – Aytmatov diye 

tarama yaptık. 



Eserlerin hangi salonda 
bulunduğunu gösterir.  

Eserlerin durumunu öğrenebilirsiniz. 

Eserin detay 
bilgilerini 

görmek için 
istediğinize 

tıklayın. 



Seçtiğiniz eserin detay bilgileri Ekranda gözükecektir. 



Yazarın biyografisini görebilirsiniz. 



Detay bilginin aşağısında kütüphanede mevcut 
olan yazara ait diğer yayınları görebilirsiniz. 



Kütüphanede mevcut olan bu yayına benzer diğer 
yayınları ve diğer bilgileri görebilirsiniz. 



“Kurum Yayını” alanı seçerek arama yaptığınızda 
sadece Üniversitemiz tarafından yayınlanmış olan 

eserler bulunacaktır. 



“Görsel” alanı seçerek arama yaptığınızda sadece 
elektronik şekli var olan eserler bulunacaktır. 



Tür alanı “eKitap” olarak seçilirse kataloğa kayıt olmuş 
elektronik kitapları tarayabilirsiniz. 



Elektronik şeklini görmek için tuşu 
tıklayın. 



«Bilimsel Katalogdan» Üniversitemizin Bilimsel 
Yayınlarını görebilirsiniz. 



Alanları kullanarak tarama 
yapabilirsiniz. 

Seçtiğiniz 
yayının özetini 
okuyabilirsiniz. 

Seçtiğiniz yayının yayınlandığı 
kaynağa ulaşabilirsiniz. 



«Kütüphane» kısmına tıklayırak 
Kütüphanemiz ve Abone olduğumuz 
Veri tabanlar, Elektronik  kaynaklar 

hakkında bilgileri alabilirsiniz. 
Ayrıca Kütüphanemize Kitap Bağışında 
bulunan Bağışçılarımızı görebilirsiniz. 



Bağışçıların birisine tıklayarak Bağış yapılan 
kitapların listesini görebilirsiniz. 





Teşekkür Ederiz! 

Sorularınız için Kütüphane ve 
Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 

başvurabilirsiniz. 
Telefon: 492765– İç hat 837, 694, 868 

E-mail: library@manas.edu.kg 

mailto:library@manas.edu.kg
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