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Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz.
cımız veri tabanlarının daha etkin kullanımını sağlayarak daha fazla yararın sağlanmasıdır. Bu
ızda da çok yaralı olduğuna inandığımız ScienceDirect veri tabanı hakkında bilgi vereceğiz.

ScienceDirect : Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler,
oloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer
leri, konusunda  Elsevier tarafından basılan  1200 adet dergiye tam metin sınırsız erişim
kündür. Elsevier dergilerinin hepsi hakemli olup Citation indekslerde taranmaktadır. Bu
lere veri tabanında 1995 yılına kadar erişilebilmektedir.

ersitemiz WEB sayfasından elektronik kütüphane altında yer alan ScienceDirect linkini
ığınız da yukarıdaki ekran görüntülenir. Bu sayfadan Search seçeneğini seçerek.

tırmanızı başlatabileceğiniz sayfaya gitmenizi sağlar.
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Bu pencerede  Basic tarama seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Tüm kaynaklara burdan
ulaşabilirsiniz. Tarama alanlarınızı daha da özelleştirmek istiyorsanız Advanced penceresine
geçmeniz gerekmektedir.

Bu pencerede Boolean(ve/veya/değil) mantık operatörlerini kullanabilirsiniz.



Journals seçeneği ile dergilerden tarama yapma olanağınız mevcur.  All Journals
penceresini kullanarak özellikle aradığınız bir dergiden size araştırma yapmanızı sağlar.

Abstract Databases veri tabanından araştırma yapmanız için kullanacağınız penceredir.



Scirus seçeneğinde WEB sayfalarında size Internet üzerinde bir arama motoru şeklinde
tarama yapmanızı sağlar.

Tarama yaparken kullanabileceğiniz diğer kolaylıklarsa şunlardır. Abstract, Title, Keyword
penceresinde tarama kelimenizin niteliğini belirleyebilirsiniz. All Sciences penceresinde bilim



dalınızla ilgili konunuzu belirleyebilirsiniz.  Dates başlığı altında yer alan seçeneklerle ise araştırma
yapacağınız yıl ya da yılları seçebilirsiniz.

Bu pencere de ise yapılan bir tarama sonuçlarının listesini görürsünüz. Buradan istediğiniz
makaleye tam metin ya da abstract olarak ulaşabilirsiniz.

.



ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN  VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ KÜTÜPHANESİ

Fen ve Mühendislik Fakülteleri kütüphanesi, Fakültenin kuruluşunu izleyen
1946-1970 yılına kadar bölümlerde, 1976 yılında ise şimdiki binasına taşınmış ve
hizmetine devam etmektedir. Fakülte kütüphanesi olması için yeterli bir mekana
sahip olan kütüphane, 4 katlı bir binada hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanede, 1
uzman, 2 kütüphaneci ve 9 idari memur olmak üzere 12 personel çalışmaktadır.
Kütüphanecilik hizmetleri bakımından yeterli bir sayıdır.

Kütüphane dermesi (koleksiyonu); kitap, süreli yayın, tez, danışma kaynakları,
CD’lerden oluşmaktadır. Kütüphanede, 45.000 kitap (kütüphanecilik standartları
dışında demirbaş numaraları verilmesi ve mükerrer yayınlara farklı numaralar
verilmesi nedeniyle bu sayı yaklaşık 35.000’dir), 723 tür süreli yayın (toplam
110.000 cilt dergi), 1593 adet tez vb. kaynaklar bulunmaktadır. Aboneliği devam
eden dergi sayısı 174’dür. Bunların 35’i satın alınmakta, geri kalan 139 dergi de
bağış, değişimle sağlanmaktadır. Dergilerin 12 adeti elektronik ortamda hizmete
sunulmaktadır.

Kütüphane, aynı anda, 300 kişiye hizmet verebilecek durumdadır. Günlük
kullanım sıklığı, eğitim-öğretim yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, 500 ile 800
kişi arasında seyretmektedir. Kullanıcı profili; öğretim elemanı, öğrenciler, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri, lise ve dengi okul öğrencilerinden oluşmaktadır.
Kullanıcılar, sıklıkla, yeni yayın, Türkçe kitap ve Internet hizmetlerini talep
etmektedirler. Kullanıcıya kütüphane içi ve dışı kaynakları (internet vb.) kullanarak
bilgi sağlama hizmeti verilmektedir. Ayrıca, öğretim üyelerine, istekleri
doğrultusunda verecekleri anahtar sözcüklerle abone olunan veri tabanları başta
olmak üzere ilgili yerlerden yayın taraması yapılmaktadır.

Kütüphanemiz, BİL-SİS (Bilgi Erişim Sistemleri) adlı programla, kütüphane
otomasyonunu tamamlamış bulunmaktadır. Kütüphanede toplam 13 bilgisayar
bulunmakta ve internet erişimi olan bilgisayar sayısı 6’dır. NT işletim sistemi ile
hizmet veren kütüphane, elektronik kütüphane hizmetleri verilmesine uygundur.
Ödünç verme BİL-SİS (Bilgi Erişim Sistemleri) aracılığıyla yapılmaktadır.
Gecikmeler e-posta ile ilgili kişilere bildirilmektedir. 2001 yılı içerisinde 1582 adet
kitap ödünç verilmiştir.

Çağdaş eğitim, çağdaş üniversite ya da kütüphane, bilginin elde edilmesi,
geliştirilmesi, sorgulanması, özümsenmesi, paylaşılması ve toplum yararına
sunulması gibi temel  görevlerin uygulama alanıdır. Başka bir deyişle, bilgi üretim-
tüketim döngüsünün odak merkezidir. Kütüphane için önemli olan, bilgiyi kullanıcıya



ya da gereksinim duyana ulaştırmaktır. Dolayısıyla, bilgi hangi ortamda kayıtlı ise,
kütüphane de, o ortamdaki bilgileri sunmakla, kullanıcıyla buluşturmakla görevlidir.
Günümüzde bilgi, elektronik ortamlarda varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır. Buna
bağlı olarak kütüphaneler de, elbette, elektronik bilgi kaynaklarından yararlanarak
hizmetlerini sürdürmek zorundadır. Ankara Üniversitesi’nin abone olduğu 12 veri
tabanından 8 veri tabanı kütüphanemizi doğrudan yada dolaylı  olarak ilgilendirmekte
ve elektronik ortamda hizmet verilmektedir.

Elektronik yayıncılıktaki hızlı değişimler, bilgi kayıt ortamlarındaki çeşitlilik,
bilgiye hızlı ve güvenli erişim kolaylığına karşılık, basılı kaynakların geçmişte
verdiği ve gelecekte sunacağı hizmetleri göz ardı etmek mümkün değildir. Bu
nedenle, elektronik ortamdaki bilgi ile basılı ortamdaki bilgi arasında kaynakçasal bir
denge kurma zorunluluğu dikkate alınmalıdır. Bu anlamda, kütüphanemize son 4
yılda sağlanan kitap sayısı, 1350 adet satın alma, geri kalan 2650 adet ise bağış ve
değişim yoluyla sağlanan olmak üzere  4000 adettir.

Sonuç olarak, kütüphane, hizmet verdiği çevreyle bütünleşik, onların istekleri
ve destekleriyle anlam kazanan bir gerçekliğin ifadesidir. Bilimsel içerik taşıyan,
bilgi ve bilgi kaynaklarını önemseyen, bilgi üretim-tüketim döngüsünü
sistemleştiren/kurumsallaştıran, ivmesini bilgiden alan teknolojik olanaklara ve
gelişmelere uyum sağlayan çevre, aynı zamanda, çağdaş kütüphane hizmetinin varlık
nedenidir. Kütüphane ve anılan çevre birbirini düzenleyen / denetleyen, birbirinin
hem gölgesi hem de gerçeğidir. Özetle, Kütüphanemiz, ivmesini yönetimsel bakıştan
alan bir dizi gelişmeler sağlamıştır. İster teknik alt yapının geliştirilmesi, isterse
elektronik kütüphane hizmetinin yaygınlaştırılması bağlamında olsun,  yapılacak her
türlü girişime hazır durumdadır.

 Seyit Ali CAN
Ankara Üniversitesi

Fen ve Mühendislik Fakülteleri Kütüphanesi



Tarih de kitap hırsızlarına yapılan beddua

“Bu kütüphaneden kitap çalanın elindeki kitap yılana dönüşsün ve onu ısırsın. Felç
olsun ve tüm organları parçalansın. Acıyla yalvarsın bağışlanmak için ve tamamen
çözülene kadar ıstırap çeksin. Kitap Kurtları içini kemirsin. Son ceza olarak da
cehennemin alevlerinde yanıp sonsuza kadar yok olsun."

Kitap Hırsızlarına Lanet San Pedro Manastırı, Barselona

Sevgili Kütüphane dostları bizim böyle bir bedduamız yok. Ama, Kütüphane
Yönetmeliğimiz var. Ankara Üniversitesi WEB sayfasında Kütüphane başlığı altında
Tanıtımın içinden ulaşabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni: Yrd. Doç. Dr. Doğan ATILGAN
Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi
YAYIN KURULU: Selim KARAAĞAÇ  kagac@science.ankara.edu.tr
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