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

Kapsam: Tıp, Kimya, Jeoloji, Bilgisayar bilimleri, Matematik, Fizik, Astronomi, Çevre
mleri, Hukuk ve Ekonomi konularında Springer Verlag tarafından yayınlanan 368 adet dergiye
 metin erişimi sağlayan bir veritabanıdır.

Cross-ref  üyesi olan Springer Link kullanıcılara ilgilendikleri konularla ilgili en son
şmelere düzenli aralıklarla otomatik olarak erişmelerini sağlamak amacıyla ‘Alerting Service’
eti  de vermektedir.

Bu sayfadan Search seçeneğini seçerek arama işleminizi yapabileceğiniz sayfaya gitmenizi
ar
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Arama yapacağınız terimi ilgili kutucuğa yazmanız gerekmektedir. Sonra start search
butonunu tıklamalısınız.

Yaptığınız taramanın sonucunu gösteren sayfadır. İlgilendiğiniz makaleyi buradan
seçebilirsiniz.
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Seçtiğiniz makale PDF formatında ekrana gelecektir. Aramada kullandığınız terim
ışıklandırılmış olarak sayfada gözükür.

Basit tarama seçeneğinden ayrı olarak değişik biçimlerde tarama yapma olanağı da vardır.
Bu tarama yöntemleri gösteren seçenekler yukarıdaki ekranda  görülmektedir.

Expert search ile aradığınız konuya, erişim uçlarını  daha ayrıntılandırarak erişebilirsiniz.
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SpringerLink'de bulunan tüm bilgilerden ve hizmetlerden tarama yapma imkanı verir.
Örneğin dergi tanımlamaları, yayıncısı ve haberler.

Bu sayfadan sadece  Landolt-Bönstein grubu dergileri taranabilinmekte.
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   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 143 yıllık tarihiyle, toplumsal ve
siyasal bilimlerin çeşitli dallarında eğitim ve öğretim görevi yapmaktadır.  SBF
Kütüphanesi 1950'de taşındığı yeni binasında  bu alanlardaki araştırmaların
sürdürülebilmesi ve eğitim sürecinde ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması
amacıyla çalışmakta, gelişmelere uyum sağlayacak teknik ve idari önlemleri alarak
modern hizmet sunma çabasını sürdürmektedir.

   SBF Kütüphanesinde halen 2'si uzman olmak üzere 4'ü kütüphaneci, 6’sı memur ve
3’ü hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır. 

   SBF Kütüphanesi üç katlı bir binada hizmet vermektedir. Birinci ve ikinci
katlarında ödünç verme, personel büroları, istatistik, CD ve kasetlerin yer aldığı "Ali
Çankaya" odası ve iki adet depo yer almaktadır. Üçüncü kat, 250 kişi kapasiteli
okuma salonu ile süreli yayınlar deposu ve Hande Mumcu Okuma Salonu’ndan
oluşmaktadır.

   SBF Kütüphane Dermesi

Kitap 115 000 Adet
Dergi   47 000 Cilt
Tez     1061 Adet
Kaset ve CD-ROM       420 Adet

   Kütüphanenin süreli yayın bölümü 1952 türde 47.000 ciltlik dergi koleksiyonuna
sahiptir. 90 adet yabancı dergi satın alınmakta, 100 adet de Türkçe dergi her yıl
koleksiyona katılmaktadır. Günlük 5 adet Türkçe, 5 adet yabancı dil gazete
kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

   Ali Çankaya Odasında, çeşitli istatistikler, ekonomik raporlar 420 adet kaset ve
CD-ROM bulunmaktadır. İstatistikler ve raporlar sürekli güncelleştirilmekte, eskiler
ise depoda muhafaza edilmektedir. Ayrıca 2 adet bilgisayar ile öğrencilerimizin
İnternete ücretsiz ulaşımı sağlanmaktadır.

Kütüphane sadece öğretim görevlilerine ve öğrencilere değil fakülte dışından gelen
tüm araştırmacılara, kamu yada özel kuruluşların görevlilerine de hizmet
vermektedir.
   Kütüphane ödünç verme bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine 5 kitabı 15
gün, SBF öğretim elemanlarına 20 kitabı 1 ay olmak üzere ödünç olarak vermektedir.
Ocak 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında kütüphaneden 55.757 eser ödünç olarak
verilmiş ve iade alınmıştır. Bunun yanı sıra  kütüphaneye üye olmayan dışardan gelen
araştırmacılara 5.000 kitap günübirlik ödünç verilmiştir.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ
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   SBF Kütüphanesi 2000 yılı Ocak ayından beri Üniversitemiz kütüphane otomasyon
sisteminin (BİLSİS) ödünç verme modülünü ve tarama modülünü kullanmaktadır. Bu
sistemle kullanıcı en kısa zamanda ulaşmak istediği kaynağa yazar adı, eser adı, konu
adı, dizi adı, yayınlayan, ISBN numarası, demirbaş numarası, yer ve sınıflama
numarası ve anahtar sözcük gibi erişim uçlarından ulaşabilmektedir.

   SBF Kütüphanesi, verdiği hizmetleri çağdaşlaştırmak ve dermesini güncel
tutabilmek amacı ile otomasyon çalışmalarına 1987 yılında 2 bilgisayarla başlamış,
zamanla bu sayı 14’e çıkmıştır. 1987-1999 yılları arasında kendine özgü bir
kütüphane yazılım programı ile 20.000 katalog verisini bilgisayara aktarmışsa da
kullanılan kütüphane yazılım programı dünya standartlarına uygun olmadığı gibi
günün koşullarına da yanıt verememiştir. Mart 1999’dan itibaren Rektörlüğümüzün
de onayını almış MARC’a dayalı bir kütüphane yazılım programı olan BİL-SİS’i
kullanmaya başlamıştır. Şu anda tüm kayıtlarımızı (101.650 kitap, 47.000 cilt dergi
ve 1061 tez) bilgisayara aktararak internet ortamında tüm kullanıcıların hizmetine
sunmuş bulunmaktadır.

   SBF Kütüphanesine 2001-2002 dönemi içerisinde 620 yabancı dilde eser, Hande
Mumcu bağışı ve ceza paraları ile 950 Türkçe eser, bağış ve değişim yoluyla 2180
yerli ve yabancı eser olmak üzere toplam 3750 eser kazandırılmıştır.

   Siyasal Bilgiler Fakültesi Türkiye’nin nitelikli yönetici, işletmeci, iktisatçı ve dış
işleri görevlisi ihtiyacını karşılayan ve sosyal bilimlerde araştırma alanında önde
gelen kuruluşlardan biri olagelmiştir. Bilginin güç olarak görüldüğü çağımızda
kütüphanenin önemi daha da artmaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde geleceğin
yöneticilerinin yetiştirildiği düşünüldüğünde kütüphanenin sorumluluğu da daha
artmaktadır. Bu sorumluluğun eşiğinde SBF Kütüphanesi, üzerine düşeni her zaman
yerine getirmiş, bundan sonrada yerine getirmeye devam edecektir.

                                                         Uzman Arif Coşkun TARLAKAZAN
                         Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphane Sorumlusu
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Muhlis Erkmen Kütüph
Enstitüsü’ne ve daha sonraki yıll
Muhlis Erkmen Kütüphanesi, K
bağlı olarak Ankara Üniversitesi’

Kütüphane ve Doküman
itibaren yeniden örgütlenmeye 
Ziraat Fakültesi kütüphanesi olar

Muhlis Erkmen Kütüphan
17.30) kullanıcılara hizmet ver
kapasiteli 2 adet Okuma Salon
olarak ders çalışan öğrencilere ay

Kütüphane dermesinde; 8
yüksek lisans ve 900 adet 
Kütüphanesi, “Merkez Kütüphan
yayınları içeren zengin bir derme

                                               

"Bilgi evrenseldir, bu yüz
kütüphaneler ve Fakülte Kütüpha
devam etmektedir.

Günümüz koşullarında  b
teknolojinin en büyük nimetle
Günümüz toplumunun Bilgi Top
ve  bilgi arasındaki etkileşim dah

Ankara Üniversitesi bü
araştırmacılarına, daha çok bilg
sunma amacını ilke edinen Kütü
itibariyle gerek elektronik k
çalışmalarında büyük yol alm
Başkanlığının denetimi altında d
dermelerinin BİL-SİS programı
gelmiştir.

ZİRAAT FAKÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

LTESİ MUHLİS ERKMEN KÜTÜPHANESİ
anesi, 1933 yılından başlayarak Yüksek Ziraat
arda Ziraat Fakültesi’ne uzun yıllar hizmet vermiştir.
ütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na
ne, “Merkez Kütüphane” hizmeti de  vermiştir.
tasyon Daire Başkanlığı’nın 2001 Mart ayından
başlaması nedeniyle Muhlis Erkmen Kütüphanesi,
ak yeniden örgütlenmektedir.
esi, 6 personeli ile hafta içi mesai saatlerinde (8.30-
mektedir. Kütüphanede, yaklaşık her biri 60 kişi
u bulunmaktadır. Okuma salonlarından biri serbest
rılmıştır.
5.000’den fazla kitap, 617 süreli yayın ve 2.000
doktora tezinden oluşmaktadır. Muhlis Erkmen
e” niteliği taşımış olması nedeniyle çeşitli konularda
ye sahiptir.

Uzman Mustafa KARATAŞ
                                                    Ziraat Fakültesi
DİL ve TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİNE YEDİ (7 )
BİLGİSAYAR
den paylaşılmalıdır.” Ana mantığında hizmet sunan
nemiz, yine aynı mantık doğrultusunda hizmetlerine

ilginin sınır tanımaz dağılımı ve yayımı, şüphesiz
rinden biri olan bilgisayarlarla yakından ilgilidir.
lumu olduğunu da kabul edersek, bilgi teknolojileri
a somut bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
nyesinde bulunan tüm öğretim elemanı ve

iyi daha kısa sürede ve daha az maliyetle hizmete
phane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2002 yılı

ütüphane ve gerekse online katalog (Bil-Sis)
ıştır. Bugün, Kütüphane Dokümantasyon Daire

evam eden, Üniversitemize bağlı tüm kütüphanelerin
na aktarılma işlemleri, takdir edilecek bir aşamaya
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BİL-SİS Kütüphane Otomasyon Programının tam anlamıyla kullanımı, elbette
yeterli sayıdaki bilgisayarlarla mümkündür. Bu bağlamda, 14.5.2002 tarihinde,
Fakülte Kütüphanemizin yapmış olduğu talep üzerine dekanlığımız, BİL-SİS
Kütüphane Otomasyon programının daha etkili kullanımı için kütüphanemize yedi
adet bilgisayar satın almıştır. Bu güne dek, veri giriş işlemlerini kapasitesi oldukça
düşük bilgisayarlarla yapmaya çalışan ve bir türlü istenilen randımanı alamayan
Fakülte Kütüphanemiz, bu tarihten itibaren veri giriş işlemlerinde büyük bir
rahatlama hissetmiştir. Aynı şekilde önceden, Fakülte kütüphanemizde yeterli sayıda
bilgisayar bulunmadığından, BİL-SİS programının kullanılamayan kimi bölümleri
(ödünç verme,  demirbaş defteri, pembe-beyaz fiş, cep, etiket, süreli yayın izleme,
satınalma...) bugün aktif hale getirilmiştir. Okuyucu taramalarında online katalog
olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayarlar düşünülmezse, 14.5.2002 tarihi
itibariyle kütüphanemiz otomasyona geçmiştir .

Üniversitemizin mevcut kütüphanelerinin hemen hemen hepsinde yaşanan
personel ve donanım sıkıntısı, biz kütüphanecilerin en büyük sıkıntısı olsa da, Fakülte
Kütüphanemiz örneğinde olduğu gibi, olumlu bir takım gelişmeler, tüm Üniversite
kütüphanelerimiz adına memnuniyetle karşılanmıştır.

Dekanlığımızın, Fakülte Kütüphanemize temin etmiş olduğu söz konusu
bilgisayarlar, kütüphanemize yeni bir kan yeni bir can olmuştur. Bu olumlu
gelişmeler, ilerleyen günlerde tüm okuyucularımıza, tüm araştırmacılarımıza, daha
profesyonel kullanıcı hizmetleri olarak yansıyacaktır.

Katkılarından dolayı başta Sayın dekanım Prof. Dr. Necdet Adabağ’a,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na, Bilgi ve Belge Bölümü’ne ve
özellikle sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemir’e, Yrd. Doç. Dr. Sacit
Arslantekin’e teşekkür eder saygılar sunarım.

Uzman Nadiye TUNA
   DTCF Kütüphane Sorumlusu
Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni: 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

