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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 MathSciNet veri tabanı hakkında bilgi vereceğiz.

MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve
ografik bilgi veren bir veri tabanıdır Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi Full-

(PDF) yoluyla elde edilebilir. MathSciNet’de 122.462 orjinal makaleye bağlantı vardır, 10.843
ri yapan kişi ve 355.153 yazar indekslenmiştir. MathSciNet, American Mathematical Society
ndan üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik
sundaki en önemli veritabanıdır. Bu veri tabanı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde
matikle ilgili eleştirilerin tam metinlerine erişim olanağı sağlanmaktadır. İkinci bölümü ise
el matematik yayınları kısmı henüz yayınlanmamış veya çok yakında çıkacak olan yayınlarla
 bibliyografik verilere ait bir konu indeksidir. Burada listelenen yayınlar daha sonra matematik
rilerine girer. Matematikle ilgili yayınlar günlük olarak, eleştiriler aylık
k güncelleştirilmektedir. Orijinal çalışmaları elde etmek için çevrim içi dergi makalelerine,
ronik dergilerin kendi web sayfalarına, Amerikan Matematik Derneği' nin kitap satış
ezine bağlantılar vardır. Ayrıca 2000 yılından itibaren 65 derginin referans listesi
urulmuştur. Bu liste de taranabilmektedir. Sadece kolay ve tam tarama formlarında bu listeler
abilmektedir. Referans listeleri listede yer alan herhangi bir yazar adıyla veya listede yer alan
 bilgilerle (Yayın adı vb.) taranabilmektedir
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MathSciNet ile 7 farklı şekilde tarama yapmak ve tam metin erişim sağlamak mümkündür.

Quick Search (Hızlı Tarama) :
Tek alanlı basit bir tarama aracıdır. Bu alanda yazar, makalenin adı, eleştiri metni, dergi adı gibi
selecd a field bölümünde belirtilen erişim uçlarından birini kullanarak tarama yapılabilir. Tarama
sonuçları bir liste şeklinde gelir ve istenen kayıtlar işaretlenerek ilgili olanlar bir araya toplanabilir
ve tam metin erişim yapılabilir.

Basic Search (Kolay Tarama) :
Bu tarama alanı da Quick Search tarama alanıyla aynı özellikler taşıyor.
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Full Search (Tam Tarama) :

Bu tarama alanı çok farklı tarama kriterleriyle tarama yapmaya imkan veren bir tarama alanıdır. Bu
alanda matematikle ilgili güncel yayınlar ve eleştiriler taranabilir veya bağlantılar takip edilerek
sonuçlara ulaşılabilir Tarama sırasında birden fazla tarama terimini aynı anda kullanmak için,
AND-OR-NOT gibi Boolean operatörleri kullanılabilmektedir. Örneğin iki yazarlı bir yayını
tararken yazar soyadlarının ortasına AND bağlacı konulması gerekmektedir. Ayrıca tarama
sonuçları yayının basım tarihi ve türüne göre sınırlandırılabilir. Diğer alanlardan farklı olarak
burada yayını basım tarihi ile tarama kriteri birleştirilir. Veri tabanının kapsadığı tüm yıllar, güncel
matematik yayınlarının son sayıları ve belli yıl aralıklarıyla taranabilir.
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Author Database Search (Yazar Veri Tabanı Tarama) :
Bu veri tabanı matematik listelenen yazar isimleri ve o konuyla ilgili diğer yazarları içerir. Bu
alanda tarama yapabilmek için, tarama alanına yazarın tam ismi veya isminin belli bir bölümü,
soyadı, isim formunda verilir. Tarama sonuçları geldiğinde yazarın ismi tam taramayla (full search)
birleştirilir.

Journal Database (Dergi Veri Tabanı Tarama) :
Bu veri tabanı 1985’den günümüze kadar olan matematik eleştirileri ve güncel matematik
yayınlarında indekslenen bütün dergileri kapsar Tarama alanına derginin isminin tamamı veya
kısaltması yazılabilir. Dergilerin kısaltmalarını öğrenmek için Browse Abbrevations of Names of
Serials kısmına bakınız. Sonuçlar tarama kriterleriyle karşılaştırılan dergilerin bir listesi olarak
gelecektir. Bu alanda bibliyografik bilgisini görmek üzere seçilen dergilerin MathSciNet’te
indekslenen bütün sayılarının listesi gelecektir. Eğer dergiye çevrim içi erişilebiliyorsa bibliyografik
bilginin altında derginin URL adresi ve bağlantısı verilir.
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Search MSC By Keyword (Anahtar Kelime ile MSC Tarama) :
MSC (Mathematical Subject Classification) matematik eleştirileri ve güncel matematik yayınları
kapsanan yayınları belli kategorilerde toplamak için kullanılan bir sistemdir. 5 karakterden oluşan
MSC, matematik disiplininin ana ve alt bölümlerini belirtir. Örn. 62N10 kodu kalite kontrolüne
karşılık gelir. MSC, bir kelime veya sınıflama kodu girilerek taranabilir. Liste halinde gelen
sonuçlar, herbir sınıflamaya tahsis edilmiş olan yayınlara bağlantıları içerir.

Search CML (CML Tarama) :
The Combined Membership List (CML) The American Mathematical Society(AMS), Mathematical
Association of America (MAA), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),American
Mathematical Association of Two-Year Colleges (AMATYC), or the Association for Women in
Mathematics (AWM)'na abone olan bütün kişilerin isimleri ve adresleri, çalıştıkları kurumlar vb.
rehber bilgilerine ulaşılabilecek bir alandır. Bu alanda hakkında bilgi alınacak olan kişinin adı,
çalıştığı kurumdaki pozisyonu vs. bilgilerini girecek bir tarama motoru vardır.
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MathScinet'te güncel kitap, dergi ve Msc'ye ulaşmak mümkün ve bunla ilgili 3 tane tarayıcı
(browse) bulunmaktadır.
Bunlar;
Browse Current Books(Güncel Kitap Tarayıcısı)
Bu alanda, güncel matemetik yayınlarının son sayılarındaki kitap listelerine ve matematik
eleştirilerinin son sayılarındaki kitap eleştirilerine bağlantılar takip edilerek ulaşılabilir.
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Browse Current Journal (Güncel Dergi Tarayıcısı) :
Bu alan, matematikle ilgili güncel yayınların en son sayılarındaki indekslenen dergileri taramak için
kullanılır. Aynı zamanda bütün dergi listesi alfabetik olarak görülebilir, ve dergi adı tıklandığında
bibliyografik bilgilere, değişiklik ve eklemeler ulaşılabilir. Listeden dergiye ait sayılardaki
bağlantılara tıklandığında indekslenen yayınlara ulaşılabilir. Bunun için "browse additions and
changes" seçeneğine tıklanır.

Browse By MSC(MSC Tarayıcısı):
Bu alanda, MSC verilen güncel matematik yayınları ve eleştirilerinin son sayılarındaki makaleler
taranabilir. MSC kodu yazılarak veya hazır menüden seçilerek istenen bilgiye erişilebilir.
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MathScinet'de tarama yaptıktan sonra sonuçlar listeler halinde karşımıza gelir

Buradan ya yönlendirmeyle bilginin tamamına erişmek mümkün yada imkan verilmişse Full-
Text'ine yönlendirme olmadan direkt erişmek mümkün

Yukarıdaki görüntüde gürülmüş olduğu dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.
Article: yayıncının veya derginin web sayfasından çevrim içi makalelere bağlantı kurmayı sağlar.
Makalenin tam metnine, dergiye aboneliğe veya AMS üyeliğine bağlı olarak erişilebilir.
Journal: yayıncının veya derginin web sayfasından çevrim içi makalelere bağlantı kurmayı sağlar.
Makalenin tam metnine, dergiye aboneliğe veya AMS üyeliğine bağlı olarak erişilebilir.
Doc. Deliv.:Canada Institude for Scientific and Technical Information (CISTI)’nın hazırladığı
doküman sipariş formuna ulaşılır. Bu sayfada ayrı bir alan oluşur ve sipariş edilecek yayının
bibliyografik bilgileri forma otomatik olarak aktarılır ve kullanıcının doküman siparişi kabul edilir.

Hazırlayan: Yusuf YEŞİLYURT
Fen Fakültesi Kütüphanesi
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 1949 yılında Fakültenin kurulmasıyla
oluşmaya başlamıştır. Bugün yaklaşık 48.000 cilt kitap, süreli yayın ve 2000 adet değerli el yazması
eserlerle zengin bir dermeye sahiptir. 1999 yılına kadar depo sistemi kullanılan kütüphanede 2000
yılında yeniden yapılanmaya gidilerek tüm sistem ve mekan değiştirilmiştir. 9 ay gibi kısa bir
zamanda tüm kitaplar sınıflanmış, açık raf sistemine göre düzenlenmiş ve Mayıs 2000 de hizmete
açılmıştır. Ağustos 2001’de kapı güvenlik sistemi kurularak kitapların korunması sağlanmıştır.
Kitap ödünç verilebilmesi için, Barcode sisteminin düzenlenmesi çalışmalarımız sürmektedir.
Kütüphane Fakülte Öğretim elemanları ve öğrencilerin yanı sıra dışarıdan gelen tüm araştırmacılara
da hizmet vermektedir.
   Kullanım alanı yaklaşık 1500 m2 dir. Alt katta okuma salonu, orta katta danışma, kitapların
bulunduğu salon, asma katta tezler ve süreli yayınlar ile nadir eserler salonu ve teknik hizmetler
bölümü bulunmaktadır.

Alt kattaki okuma salonunda öğrenciler kendi kitapları ile gelip çalışabilmekte ve salonda
bulunan eserlerden yararlanmaktadırlar. Üst kattaki salonda ise açık raf sistemine göre düzenlenmiş
kitaplardan lisansüstü çalışma yapanlar ve diğer araştırmacılar yararlanmaktadır.

Kütüphane 9:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
       Okuyuculara her türlü danışma hizmeti, fotokopi ve bilgisayar çıktısı alabilme olanakları
sunulmuştur.
    Koleksiyon ilahiyat sahasındaki kitapların yanı sıra tarih, sanat tarihi, felsefe, hukuk,
eğitim, edebiyat sosyoloji konularında eserlerden oluşmaktadır. Kütüphane materyallerinin büyük
kısmı bağış yoluyla sağlanmaktadır. Her yıl öğretim elemanlarının istekleri doğrultusunda yeni
kitaplar da satın alınmaktadır. Ayrıca, değişim yolu ile de yayın sağlanmaktadır. Yeni gelen eserler
bir süre kütüphane girişinde sergilendikten sonra yerlerine yerleştirilmektedir.
     Kitap sayısı : 38.000 adet  (48.000 cilt)
   Süreli yayın sayısı : 296 (aboneliği devam eden 51 diğerleri 245)
       El yazması : 2000 adet (4500 bibliyografik künye) el yazmalarının içindeki, risaleler
mecmualarında birden çok risale olduğu için künye sayısı fazladır.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile yapılan protokolde kütüphanelerden karşılıklı olarak
okuyucularımız kendi öğretim elemanları statüsünde yararlanmaktadır.

        Kütüphane koleksiyonun da bulunan tüm kitapları bilgisayar ortamına aktarılmıştır; TDV
İslam Araştırma Merkezi (İSAM) tarafından oluşturulan ve bugün 102 kütüphanenin kayıtlarına
ulaşılabilen bir bilgisayar ağı içinde yer almaktadır. Bu kütüphaneler başta İlahiyat Fakülteleri
olmak üzere diğer sosyal bilimleri kapsayan araştırma kütüphaneleridir. Kütüphane kayıtları sürekli
güncelleştirilmekte ve yeni kütüphaneler ağa katılmaktadır.
        Bilgisayara girilen kayıtları, Bil-Sis programına da aktarılmıştır.

Okuyucular kitaplara bilgisayar aracılığıyla ulaşmaktadır. Ayrıca internet bağlantısı da
bulunmaktadır.
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TANITIM VE EĞİTİM TOPLANTISI

Daire Başkanlığımızın organizasyonu ve ITS firmasının desteği ile 02/04/2002 Salı günü
Rektörlüğümüzün 100.yıl Konferans Salonunda GALE firması ürettikleri veri tabanlarının
tanıtımını yapmıştır. Bu etkinliğe Fakültelerimizden öğretim üyeleri ve kütüphanecilerimiz ile
ANKOS bünyesinde yer alan diğer Üniversitelerden kütüphaneciler katılmıştır.

Üniversitemize deneme amaçlı açılmış olan Thomson-Gale Group içerisinde çeşitli
veritabanlarını barındırmaktadır. Veritabanlarına paket halinde abonelik yapılmaktadır.
Veritabanlarının listesi aşağıdadır. Nisan ayının sonuna kadar hizmette kalacaktır.

Literature Resource Center with MLA Module

Health and Wellness Resource Center

Business and Company Resource Center

Expanded Academic ASAP International

InfoTrac OneFile

Biography Resource Center

General Business File International

Student Resource Center - Gold

Genel olarak içerdikleri konular şöyle özetlenebilir.
      Expanded Academic ASAP Intl.
      Geniş bir konu yelpazesinde index, abstract ve tam metin içeriğine sahip olan veri tabanı
akademik araştırma amaçlı olarak tanımlanıyor. Kapsadığı yayınlar
http://www.galegroup.com/tlist/sb5046.html adresinden görülebilir.

      Biography Resource Center
      Edebiyat, bilim, kültür, spor, iş, politika, eğlence vb alanları kapsayan oldukça kapsamlı bir
biyografik referans veri tabanıdır. Veri tabanında 250'den fazla full text dergi yeralır. Kapsadığı
yayınlar http://www.galegroup.com/tlist/sb5104.html adresinden görülebilir.

      General BusinessFile Intl.
      Business Research konusunda bilimsel ve popüler dergiler ile ticaret/endüstri dergileri, yatırım
raporları ve şirketlerin adres listesini kapsamaktadır. Index, abstract ve full text kapsamı ile iş ve
işletme konularında uluslararası bir veri tabanıdır. Kapsadığı yayınlar
http://www.galegroup.com/tlist/sb5049.html adresinden görülebilir.

      InfoTrac OneFile
      1980'den günümüze 6000 civarında gazete ve dergiyi kapsayan veri tabanı beşeri bilimler,
eğitim, iş, bilim, sanat, politika, ekonomi, sosyal bilimler, hukuk, sağlık, bilgisayar, teknoloji, çevre
alanlarını kapsamaktadır. Kapsadığı yayınlar http://www.galegroup.com/tlist/sb5101.html
adresinden görülebilir.

http://www.galegroup.com/tlist/sb5046.html
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 Literature Resource Center
      133 dergiden 285.000 makalenin yer aldığı veri tabanında 5000 link, 122.000 yazar biyografisi,
2500 yazar portresi, Merriam Webster's Encylopedia of Literature'dan 10.000 edebi terimin tanımı
yer almaktadır. Kapsadığı yayınlar http://www.galegroup.com/tlist/sb5102.html adresinden
görülebilir.

Üniversitemizin abone olmasında fayda gördüğünüz veri tabanı varsa Başkanlığımıza bildirmeniz
bizim için rehber olacaktır.

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKULTESİ KUTUPHANESİ'NE NELER
OLUYOR.

Ankara Üniversitesi, bildiğimiz gibi bizzat Atatürk tarafından yeni Türk devletine yakışır
üretken ve örnek bir kurum olarak kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nin kurulusunun 66.yılını (4-8 Mart 2002 tarihleri arasında) kutladığımız yakın geçmişte
fakülte kütüphanesi kendine  yaraşır bir  şekilde 1969 yılında kurularak içimizdeki heyecan ruhunu
arttırmıştır.
        1969 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi,
Fakülte' de verilen eğitimi ve yapılan araştırmaları desteklemek amacıyla Üniversitemizin kuruluş
misyonuna sıkı sıkıya sarıldığımızın bir göstergesi olmuştur.
        DTCF Kütüphanesi'nin bir çalışanı ve araştırmacısı olarak son zamanlarda görmüş olduğum
dikkate değer gelişmeleri sizlerle paylaşmak isterim  :

- Okuyucu hizmetlerinin çok yoğun olarak verildiği katlarda mevcut olan (Dewey Onlu Sınıflama
Sistemi'ne göre katalogu yapılan) ve kontrol altına alınan dermeler BİL-SİS aracılığıyla elektronik
ortama aktarılmış durumda. Bunun sonucunda kitaplarımız elektronik ortamda okuyucusu ile daha
sağlıklı bir şekilde buluşmaktadır. Mevcut koleksiyonumuz içinde yer alan Yüksek Lisans ve
Doktora tezlerimizin 2002 yılına kadar olanları (tezlerin bir kısmı özetleri ile birlikte) elektronik
ortamda kullanıcıların  hizmetine sunulmuştur. Ayrıca ; Elektronik ortamda yer alan Lisans üstü
tezlerimizin bibliyografik kayıtları basılı katalog haline getirilerek öğrencilerimizin hizmetine
sunulmuştur.

- DTCF  Kütüphanesi'nin mevcut WEB sayfasının içeriği güncellenerek daha modern bir sekil
almıştır. (İmkanlar dahilinde güncelleme işlemleri devam etmektedir.)

- DTCF Kütüphanesi 2000 yılından itibaren bazı dergilere abone olarak biz çalışanları ve
araştırmacıları sevindirmiştir.(Umarım abone olunan dergi sayısı bütçemiz ile doğru orantıda zaman
içinde artar.)

- Kütüphanemiz 4.Katı (Diller Katı)'nda yer alan ve bizzat Atatürk tarafından kurulan Eskiçağ
Dilleri ve Kültürleri Bölümü (Latin Dili ve Edebiyatı A.B.D., Yunan Dili ve Edebiyatı A.B.D.,
Sümeroloji A.B.D. ve Hititoloji A.B.D.)'ne ait  zengin kitap koleksiyonu DOS kurallarına uygun
olarak yeniden katalogu yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmaya başlanmıştır. (Klasik Filoloji
kitaplarının okuyucusu ile daha sağlıklı ortamda buluşacağı düşüncesi bile biz eskiçağcıları
sevindirici bir olaydır).

- Fakültemiz lisans öğrencileri ile Fakültemiz bölümlerinde lisans üstü eğitimini yapan
öğrencilerimizin ilişik kesme işlemlerinin, okuyucu istatistiklerinin tutulması vb. işlemler için
standart formların oluşturulması okuyucu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamıştır.
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Evet şimdiye kadar değindiğim bu konularda kütüphane personeli ve araştırmacı gözü ile tespit
ettiğim bu çalışmalar, biz Ankara Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri olarak kuruluş
misyonumuzu unutmadığımızın aksine daha sıkı sıkıya sarıldığımızın bir göstergesidir.

Sonuç olarak DTCF Kütüphanesi çalışanları mevcut imkanlar dahilinde gösterdikleri özverili
çalışmalar sonucunda zoru başarıp yeniden yapılanma yoluna girmiştir.

      Bunları kaleme almaktaki amacım ; DTCF Kütüphanesi (her kütüphane gibi)  bir aysberg
gibidir. Asıl önemli olan yanı görünmeyenleridir. Fakat ben artık bu görünmeyen yanların da
insanlar tarafından dikkate değer bulunmasını istiyorum.

DTCF Kütüphanesi, kitaplarıyla, okuyucusuyla tabii ki çalışanları (Personeli ve Part-time Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri) ile üretken ve örnek olma yolundadır.

Hüseyin ÜRETEN
DTCF Kütüphanesi
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

Hüsniye ÇELİK        hcelik@ankara.edu.tr

mailto:kagac@science.ankara.edu.tr
mailto:hcelik@ankara.edu.tr

