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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 Asscociation For Computing Machinery (ACM)

abanı hakkında bilgi vereceğiz.

Asscociation For Computing Machinery (ACM) tarafından üretilen bu veritabanında
'in yayınladığı tüm dergileri, konferans toplantı metinleri ve Special Interest Group (SIG)
ları tam metin olarak bulunmaktadır. ACM, 1985 yılından günümüze kadar bilgisayar,

rik ve elektronikle ilgili bilgi kaynaklarının tam metinleri, eleştiriler, özler ve bibliyografik
erine erişim olanağı sunmaktadır. ACM, 69.000 üzerindeki makalenin tam metnini
ektedir. 1985 ‘den bu yana 990 ciltten fazla konferans metinlerinin içindekiler sayfasında yer
48.000 in üzerinde bibliyografik künyeye erişim olanağı sağlanmaktadır. Veri tabanı
mındaki çeşitli alanlara sadece American Computing Machinery üyeleri erişebilmektedir.
 kapsamında iki ayrı alan bulunmaktadır.

ACM Digital Library kapsamında ACM’nin kendi yayınlarına erişim için yapılan tarama
CM Digital library içinde yapılan tarama olmak üzere iki ayrı tarama seçeneği bulunmaktadır.
 Digital Library, ACM’ nin kuruluşundan bu yana bastığı yayınların tam metinlerine erişim
ğı sağlanmaktadır. Bu alanda dergi ve magazinler, raporlar, konferanslar ve özel ilgi
arının listelerine erişim sağlanmaktadır. ACM Guide, bilgisayar teknolojileri konusundaki
, dergi ve tezleri kapsayan bibliyografik veri tabanlarını taramak için kullanılan bir alandır. Bu
a, 16.869 kitabın, 816 derginin, 1223 araştırma raporunun, 2486 bildiri metninin, 196 master
in ve 12.994 doktora tezinin sadece bibliyografik künyesine erişim olanağı bulunmaktadır. Bu
lara tarayıcı (browse) alanlar vasıtasıyla ulaşılabilmektedir.
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ACM içinde iki çeşit tarama yapmamız mümkün Bundan birincisi Portal içinde tarama
yapmak. ACM'nin ana web sayfasında da yukarıdada görüldüğü gibi Portal İçinde Tarama
yapılacak bölüme gitmek mümkün Portal içinde tarama; ACM Guide ve ACM Digital Library’i
kapsayan güncel araştırmalar, ACM’ nin kendi yayınları ve ACM içinde yer alan diğer yayınlara
erişim olanağı sağlayan bir tarama alanıdır.

ACM digital library'de tarama; ACM’ nin kuruluşundan bu yana bastığı yayınların tam
metinlerine erişim için kullanılan bir tarama alanıdır. Bu alanda tarama sonuçları verildikten sonra
ayrıca ACM Search Portal alanına bağlantı da yer almaktadır.
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ACM Guide'de tarama: ACM içinde yer alan her türlü yayına iki türlü erişim olanağı
sağlayan bir alandır. Bunlardan birisi tam metinlere ulaşım olanağı sağlayan tarama motoru, diğeri
ise sadece bağlantıları takip ederek kaynakların bibliyografik künyelerine erişim olanağı sağlayan
tarayıcı (browse) alandır.

ACM'de tarama yapılan diğer iki tarama biçimlerinden biri "Search DL" kolay tarama; (Bu
alanda yazar/author, konu/subject, başlık/title, dergi adı/journal name vb. herhangi bir kelimeden
tarama yapılabilir)

diğeri ise Advanced Search(Gelişmiş Tarama)'dır.

Tarama sonuçunda bilgiler liste halinde ekrana gelir.Sonuçların çıktısını almamız
mükün.Full-Text, abstract, references ve peer to peer şeklinde bilgiye erişim mümkün.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

 Tıp Fakültesi Kütüphanesi Morfoloji binası içerisinde hizmet vermekte olan 684 m alanı
işgal eden bir tane Merkez Kütüphane, 236 m'lik bir depo ve 125 okuyucu kapasiteli okuma salonu
bulunmaktadır. Tıp Fakültesinde 23.01.1983 tarihinden itibaren Merkezi Kütüphane kurma
çalışmalarına başlamış ve kütüphanenin bugünkü duruma gelmesi sağlanmıştır.1983 yılı öncesi
morfoloji binasında bulunan kütüphane dışında ayrıca her Anabilim/Bilim Dalının bir kütüphanesi
mevcut idi. Ayrıca Dikimevi Cebeci Kampüsünde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
içerisinde ise şimdiki kütüphaneye bağımlı olarak çalışan bir kütüphane bulunmakta idi.
    Kütüphane bir kütüphane sorumlusu ve 7 personel olmak üzere 8 kişi ile okuyucularına hizmet
vermektedir
    Tıp Fakültesi kütüphanesi hafta içerisinde 8.00-19.00, hafta sonu Cumartesi günü ise 9.00-13.00
saatleri arasında açık bulunmaktadır.
 Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonu kitap, tez, süreli yayın, müracaat kaynakları
ve CD' lerden oluşmaktadır. 2002 yılı için 149 süreli yayın abonesi vardır. 40 adet ise bağış süreli
yayın gelmektedir .Demirbaşa kayıtlı kitap sayısı 10094 adettir. 3509 adet uzmanlık, 829 adet
doçentlik, 55 adet doktora ve 67 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan süreli
yayın ve tez koleksiyonu bilgisayara yüklenmiş olup, katalog olarak bastırılmıştır.
    Kütüphanede bulunan kitaplar Anglo American II'ye göre kataloglanmaktadır, National Library
of Medicine Classification sınıflama sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca kitaplara Gazi Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan kitapçıktan
faydalanılarak Türkçe Konu başlığı verilmektedir.
    Tıp Fakültesi kütüphanesinde 1990 yılında Medline ile literatür tarama hizmeti verilmeye
başlanmış ve halen devam etmektedir. 1982-2000 yıllarını kapsayan Knight-Ridder DIALOG
programı kullanılmaktadır. Medline hizmetinden Fakülte içi ve dışı herkes faydalanmaktadır.
    Ayrıca kütüphanede Tıp Fakültesi Vakfı ANTIP A.Ş. tarafından işletilen bir adet fotokopi
makinesi bulunmaktadır.
    1999 yılında ise INFO Technology Supply Ltd. şirketi tarafından CD Network sistemi kurulmuş
olup, bu sistemle birlikte öğrenci eğitimine yönelik çeşitli atlas, kitap, sözlükleri içeren CD'ler
alınmış ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca bu sistemle birlikte 1997-2000 yıllarına ait
Science Citation Index programı satın alınmış ve Üniversitemiz öğretim elemanlarının
yararlanmaları sağlanmıştır. 2001 yılı için ise Rektörlüğümüz tarafından satın alınan elektronik veri
tabanlarının içerisinde bulunan Web of Science'dan Science Citation Index taraması yapılmaktadır.
    Kütüphanede öğrenciler için yeni iki internet odası açılmış olup, 28 adet bilgisayar bulunmakta,
bir tane ise süreli yayınlar bölümünde öğretim üyelerinin hizmetinde kullanılmaktadır. Medline
hizmetinde 1 tane, kütüphane büro işleri ve otomasyon programında veri girişinde kullanılan 2
bilgisayarla birlikte kütüphanede 32 adet bilgisayar bulunmaktadır.
    Tıp Fakültesi kütüphanesine Üniversitemiz otomasyon programı olan BİL-SİS yüklenmiş,
kitaplar için 7555 veri girişi yapılmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
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