
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanı MathSciNet’de yapılan değişiklikleri ve 

kullanımlarını anlatacağız.  
 

 MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve 
bibliyografik bilgi veren bir veri tabanıdır Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi Full-Text(PDF) 
yoluyla elde edilebilir. MathSciNet’de 122.462 orjinal makaleye bağlantı vardır, 10.843 eleştiri yapan 
kişi ve 355.153 yazar indekslenmiştir. MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen 
ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli 
veritabanıdır. Bu veri tabanı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde matematikle ilgili eleştirilerin 
tam metinlerine erişim olanağı sağlanmaktadır. İkinci bölümü ise güncel matematik yayınları kısmı henüz 
yayınlanmamış veya çok yakında çıkacak olan yayınlarla ilgili bibliyografik verilere ait bir konu 
indeksidir. Burada listelenen yayınlar daha sonra matematik eleştirilerine girer. Matematikle ilgili 
yayınlar günlük olarak, eleştiriler aylık 
olarak güncelleştirilmektedir. Orijinal çalışmaları elde etmek için çevrim içi dergi makalelerine, 
elektronik dergilerin kendi web sayfalarına, Amerikan Matematik Derneği' nin kitap satış merkezine 
bağlantılar vardır. Ayrıca 2000 yılından itibaren 65 derginin referans listesi oluşturulmuştur. Bu liste de 
taranabilmektedir. Sadece kolay ve tam tarama formlarında bu listeler taranabilmektedir. Referans 
listeleri listede yer alan herhangi bir yazar adıyla veya listede yer alan diğer bilgilerle (Yayın adı vb.) 
taranabilmektedir 
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Yeni sıralama düzeni 
 
Başlık listelerinde, bağlama 
göre şimdi daha doğal bir 
sıralama yapılmıştır. Başlık 
listelerinin çoğu, yayım yılının 
tersine göre düzenlenmiş, 
dergiler, “içindekiler” 
dizilişine göre ayrılmıştır. 
 
Çokdilli arayüz 
 
Tüm tarama ekranlarına ve ana 
sayfaya İngilizce’nin yanı sıra, 
Çince, Fransızca, Almanca ve 
İspanyolca da erişmek 
mümkündür. 
 

Genişletilmiş referans listeleri 
 
Orijinal makale veya 
bildirilerde yer alan referans 
listeleri, seçilmiş dergilerdeki 
en son makaleler için de 
mevcuttur. Seçilmiş dergilerin 
listesi, hemen hemen 100 adet 
başlığı içerecek kadar 
genişletilmiştir. Kullanıcılar, 
MathSciNet’den başlayarak, 
orijinal makale ya da bildirideki 
referanslara, çoğu kez de 
referanslanan makalelerin 
kendilerine ulaşabilirler. 
Kullanıcılar, referans 
listelerinin görüntülenmesi ve 
çıktısının alınıp alınmamasını 
seçebilirler. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

TÖMER 
 
Ankara Üniversitesi TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1984 
yılında, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla British Council, Goethe Institute, Cervantes ve 
Alliance Française gibi dünyanın önde gelen dil okulları örnek alınarak kurulmuştur. Kuruluş 
amacı; yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türk dili ve kültürünü tanıtmak; 
yabancılara, yurt dışında yaşayan Türklere ve dilimizi öğrenmek isteyenlere Türkçe öğretmek; 
Türkçe’nin ana dili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurt 
içi ve dışındaki kuruluş ve kişilerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapmaktır.  
 
TÖMER’de bu amaçlara ek olarak 1989-1990 öğretim yılında İngilizce, Fransızca ve Almanca  
öğretimine başlanmış, daha sonra aşamalı olarak pek çok  dille birlikte Avrasya Türkçeleri de 
öğretilen diller arasına alınmıştır. Ayrıca çeşitli uzmanlık dallarına yönelik özel amaçlı kurslarla 
spikerlik, sunuculuk, güzel ve etkileyici konuşma kursları da düzenlenmektedir.   
 

Açık URL hizmetleri 
 
MathSciNet, açık URL 
hizmetlerini başlatmıştır. 
Böylece kütüphaneler, 
yayımlanmış matematik 
kolleksiyonlarına 
elektronik erişimlerini 
yeniden 
yapılandırabilirler. 
 
Genişletilmiş kapsam 
 
MathSciNet’de 
“Veritabanı Genişletme 
Maddeleri” olarak 
adlandırılan bir 
koleksiyon, MR 
Veritabanı kapsamını 
büyütmüştür. 2004 
yılından başlayarak, 
uygulamalı bilgisayar 
bilimleri için eklemeler 
yapılacak ve daha önce 
kapsamı genişletilmiş 
uygulamalı istatistik 
bilimleriyle birleştirilmiş 
olacaktır. 
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Bugün TÖMER’de Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, 
Japonca, Çağdaş Yunanca, Hollandaca, Bulgarca, Çince, Osmanlıca, Arapça ve Avrasya 
Türkçeleri olmak üzere 20 kadar dil öğretilmektedir.  
 
 TÖMER düzenlediği bilimsel toplantılarla ve çıkardığı kitaplar ve bilimsel dergilerle araştırma ve 
uygulamaya dayalı kimliğini ön plana çıkarmaktadır. TÖMER tarafından  düzenlenen 
sempozyumlardan bazıları şunlardır: Dünyada Anadili Eğitimi Sempozyumu, Çocuk Kitapları 
Sempozyumu, Dünya ve Türk Eğitiminde Yönlendirme Sempozyumu,  Geleneksel Dünyada 
Türkçe Öğretimi Sempozyumları gibi. 
 
 

TÖMER KÜTÜPHANESİ 
 
TÖMER’in örgüt yapısında Merkez Müdürlüğü ile ona bağlı 12 şube yer alıyor. TÖMER’in 
kuruluşundan bu yana TÖMER Merkez Kütüphanesi olarak hizmet veren kütüphane, bu 
yapılanmada artık Kızılay Şube Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yıllardır 
merkez kütüphane olduğundan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ankara 
Üniversitesi kütüphaneleri hizmetlerinde standardizasyonun sağlanması doğrultusundaki 
çalışmalarına dahil olmuştur. Bu doğrultuda Daire Başkanlığı koordinesinde TÖMER kütüphane 
koleksiyonunun bilgisayara yüklenmesine yeni başlanmıştır.  
 
 Kütüphanemiz Ankara Üniversitesi ve TÖMER öğrencilerinin yanı sıra  dilbilim, 
Türkçe’nin yabancılara öğretimi, yabancı dil öğretimi konularında araştırma yapan bütün 
araştırmacılara da  hizmet veriyor. TÖMER’in yayını olan Dil Dergisi Ankara’nın tüm 
üniversitelerinden gelen öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunuluyor. 
 
 TÖMER Kütüphanesinde, kurumda  öğretilen dillerde kitap, süreli yayın ve günlük 
gazeteler bulunmaktadır. Ayrıca düzenlenen bilimsel toplantıların, sempozyumların bildiri 
kitapları, TÖMER’in kendi yayını olan kitap ve dergiler, TÖMER’in araştırma ve öğretim 
çalışmalarını destekleyen yayınlar okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane, ideal bir 
kütüphanecilik hizmeti vererek haftanın her günü okuyucularına açık tutulmaktadır. 
  
Koleksiyonun İçeriği:  
Kütüphane koleksiyonumuz 11.000’i aşmıştır. 
TÖMER’de öğretilen dillerle ilgili dersleri destekleyici kitaplar ve sözlükler, 
Çocuk öğrencilerimiz için Türk ve dünya edebiyatının seçkin yazar ve yayınevlerinin kitapları, 
 Türk Dili konusundaki dergilerin arşivi (1990 yılından itibaren), 
   
Okuyucu Kapasitesi: 
16 kişilik çalışma salonu. 
8 kişilik süreli yayın bölümü: Dergiler ve 3 günlük gazete okuyucularımıza sunulmaktadır. 
  
 
 
          Uzm. Hülya TOKAY 
                   TÖMER Kütüphanesi 
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