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SDÜ Bilgi Merkezi  Avrupa’nın 29 Kütüphanesi Arasında 

Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des 
Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of European Research Libraries) 
Architecture Group (LAG) tarafından hazırlanan Building on Experience: Learning from the 
Past to Plan for the Future adlı yayında yer alan Avrupa’da son yıllarda yapılan 29 kütüphane 
binası içine girmiştir.  
 
SDÜ Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi 4 katlı, 8000 m2 ve 950 kişilik oturma kapasitesi-
ne sahip modern binasında hizmet vermektedir. Bilgi Merkezi’nde 8’i kütüphaneci olmak üze-
re toplam 23 personel çalışmaktadır. 
 
SDÜ Bilgi Merkezi’nde 70.000 basılı kitap, 44.500 elektronik kitap, 1310 süreli yayın (başlık), 
25.000 elektronik dergi, 2000 CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel oluşturan 31 online 
veri tabanından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Bilgi Merkezinde bulunan bütün 
yayınlar OPAC (Online Public Access Catalog) üzerinden taranabilmektedir. SDÜ’de yapılan 
tezler elektronik ortamda 2001 yılından itibaren Internet üzerinden kullanıma açıktır.  
LIBER nedir? 

The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) / Association of European 

Research Libraries Avrupa’nın başlıca araştırma kütüphanelerinin en önemli derneğidir. 1971 

yılında Avrupa Konseyi’nin himayesi altında kurulmuştur. Derneğe şu anda kırktan fazla ülke-

den araştırma kütüphaneleri üyedir.  

 
Yayın LIBER Architecture Group’un (LIBER Mimari Grubu) 8-12 Nisan 2008 tarihlerinde Bu-
dapeşte ve Debrecen’de (Macaristan) yapılan 14. Seminerlerinin sonucunda hazırlanmıştır. 
Yayın oluşturulurken Avrupa’daki üniversite kütüphanelerine anket gönderilmiş bu anketlerle 
birlikte istenen kütüphane fotoğrafları ve projeler LIBER Mimari Grubu tarafından gerçekleşti-
rilen seminerde değerlendirilerek gelecekte kütüphane kurmak isteyecek kişilere yardımcı 
olacak en iyi 29 üniversite kütüphane binası seçilerek hazırlanmıştır. 
 
Yayın için tıklayınız. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/building_on_experience_projects_and_material.pdf
http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/building_on_experience_projects_and_material.pdf
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Bilgi Merkezi İstek Formları 

Bilgi Merkezi istek formları (bilgi istek, kitap sipariş, makale istek, kütüphanelerarası ödünç kitap istek) web sayfamızda 
hizmetinizdedir.  
 
Bu formları doldurarak isteklerinizi Bilgi Merkezi’ne iletebilirsiniz. 
 
İstek Formlarına Bilgi Merkezi web sitesinden erişebilirsiniz. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=5
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Bilgi İstek Formu 

Bilgi Merkezi ile ilgili her türlü istek ve önerinizi iletmek için bu formu kullanabilirsiniz.  

Kitap Sipariş Formu (Satın Alma) 

Bilgi Merkezine satın alınmasını istediğiniz kitaplar için Kitap Sipariş Formunu kullanabilirsiniz. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=5&t=2
http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=5&t=3


E-Bülten Sayfa 4 

Makale İstek Formu 

Bilgi Merkezimizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan makaleler kütüphanelerarası ödünç alma 
(ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.   
 
Bilgi Merkezimiz Referans Birimi aracılığıyla sağlanmasını istediğiniz makaleler için Makale İstek Formu'nu doldurmanız 
yeterli olacaktır. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=5&t=5
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Kütüphanelerarası Ödünç Kitap İstek Formu 

Bilgi Merkezimizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan kitaplar kütüphanelerarası ödünç alma 
(ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcımıza ödünç verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.  
 
İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Bilgi Merkezi Kataloğu'ndan kontrol ediniz. Yayın 
Bilgi Merkezi’nde yoksa diğer üniversite kütüphaneleri kataloglarını tarayınız.  
 
Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; Kütüphanelerarası Ödünç Kitap İstek Formu'nu (ILL) doldurunuz. 

http://bliss.sdu.edu.tr/searchtr.php
http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?kat=6&t=8
http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=5&t=6
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Anlık İleti (IM) Hizmeti  http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=8 

Anlık İleti (IM) hizmeti kullanıcılarımızın Bilgi Merkezi ile telefon ve e-posta dışında interaktif (etkileşimli) bir şekilde iletişim 
kurabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 
 
Bilgi Merkezi ile ilgili konularda desteğe ihtiyaç duyduğunuzda referans kütüphanecimize anlık ileti göndererek yardım alabi-
lirsiniz.  
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Emerald ManagementXtra  http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?

A

Profilim (A): Bu alan taramalarınızı kaydedebileceğiniz, içindekiler sayfaları uyarılarınızı yönetebileceğiniz, haber bülten-

lerine abone olabileceğiniz, ve kaydetme, yazdırma ve makale listeleri oluşturabileceğiniz kişisel alanınızdır. 
 

Yardım (B): Emerald web sitesinin her sayfasında üstte yardım seçenekleri bulunur. Yardım sayfaları web sitesinden en 

iyi şekilde yararlanabilmeniz için size rehberlik eder. 
 

Hızlı Göz at (C): Bu alan Emerald kaynaklarını dergi ismine ve konulara göre seçerek görebilmenizi sağlamaktadır. 

Emerald konu alanlarına baktığınızda, her bir alanda ilginizi çekecek pek çok dergi bulabilirsiniz. Sadece Bilgi Merkezi’nin 
abone olduğu dergi listesine de erişebilirsiniz. 
 

Dergi İçindekiler Sayfası Linki (D): Bu alandan seçtiğiniz derginin sayılarını ve içindekiler sayfasını  ve hangi  sayıları-

na erişebileceğinizi görebilirsiniz.                                                                                       
 
Yine dergi sayfasında bulunan simge  
 

B 

C  

D 

açıklamaları size yardımcı olacaktır. 
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Hızlı Tarama 

Emerald’ı taramaya başlamak için, ilgilendiğiniz konu alanını en iyi tanımlayacak kelime veya kelimeleri “Search for” alanı-

na (A) girin ve “Search” seçeneğini tıklayın.  

 
Daha ayrıntılı olarak aradığınız tarama terimlerinin makale içinde hangi alanlarda bulunmasını istiyorsanız  “In these fields” 

alanından (B) “Select Fields” alanına (C) tıklayarak daha fazla seçeneğe erişin. 

 

Teriminiz bir deyimse “Phrase” (D) seçeneğini, taramanızla tam eşleşme istiyorsanız “Exact Match” (E) seçeneğini kulla-

nabilirsiniz. 
 

Taramanızı tüm içerikte yapabileceğiniz gibi Bilgi Merkezi’nin abone olduğu içerikte de yapabilirsiniz (F). 
Tarama geçmişini “Search History” alanından (G) görebilirsiniz. 

 

* Tarama yaparken çok genel kelimeler  kullanmaktan kaçının. Örneğin “management” kelimesiyle yapacağınız bir tarama 

çok fazla sonuç getirecektir. Mümkünse birden fazla kelime kullanın.  

A

B 

C  

D E 

F 

G 
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Gelişmiş Tarama 

Daha seçici tarama yapmak için “Advanced Search” seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir makaleyi arıyorsanız 

ama makalenin tam adından emin değilseniz bu durumda “All fields” (A) alanından “Author” seçeneğini seçip tarama ala-

nına makalenin yazarlarından birinin adını girebilir ve “Article Title” seçeneğini seçip tarama alanına makale adından bir-
kaç kelime yazabilirsiniz.  
 

Birden fazla tarama terimi yazmak istediğinizde Boolean operatörlerini (B) kullanabilirsiniz (And,Or,Not). Her makale için-

de yazdığınız bütün terimlerin yer almasını istiyorsanız terimleri “And”; terimlerden herhangi birinin yer almasını istiyorsa-
nız “Or” veya bir terim makale içinde yer almasın istiyorsanız “Not” ile birbirine bağlayın. 
 

Ek olarak, taramanızı makale türüne ve/veya yayın yılına göre sınırlayabilirsiniz (C).  
 

Taramanızı gerçekleştirdikten sonra önünüze gelen sonuçları işaretlediğiniz makaleler listenize (Marked List ) (D) ekleye-

bilir, daha sonra da bunları da ekranda görüntüleyebilir veya e-posta ile bir meslektaşınıza gönderebilirsiniz. 

A
B 

C 

D 
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Tarama Sonuçları 

Belirli bir derginin içeriğini görmek veya belirli bir konu altındaki dergileri bulmak isterseniz “Browse” seçeneğini (A) kulla-

nabilirsiniz. 

Dergi adına göre; Size Emerald dergilerinin, sadece arşivde olanlar da dahil bir listesini getirir (B). 
 

Konuya göre; Dergileri Emerald’ın kendi konu gruplarına göre gösterir (C). 
 
Göz at alanındaki “My Subscribed Content/Journals” seçeneğini işaretleyerek taramanızı sadece tam metin erişim hakkı-

nız olan içerikle sınırlandırabilirsiniz (D). 

A

B 

C 

Tarama sonuçları farklı içerik türlerine göre bölümlere ayrılmıştır. Her içerik türünün kendi sonuçlar listesi vardır (A). 

Tarama sonuçları içerisinde; taramanızı yeniden değiştirebilir, çıkan sonuçlar içerisinde yeniden tarama yapabilir ve tara-

manızı kaydedebilirsiniz (B). 

Tarama sonuçlarınızı ilgililik, yenilik vb. göre sıralayabilirsiniz (C). 

Gözden Geçirme 

A

B C 

D 
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Duyurular        http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php 

BMJ Learning veri tabanı 15 Temmuz 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

World Bank veri tabanları 31 Temmuz 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

Science Online veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

HukukTürk veri tabanı 15 Temmuz 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

Thieme Connect veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihine kadar dene-
me kullanımına açılmıştır. 

Literature Online ve MLA veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihine ka-
dar deneme kullanımına açılmıştır. 

Thieme ElectronicBook Library veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihi-
ne kadar deneme kullanımına açılmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 32260 Çünür Isparta / Türkiye 

Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862  

kutuphane@sdu.edu.tr  

 
Bilgi Merkezi okuma salonlarında kablosuz ağ hizmeti verilmeye 
başlanmıştır. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php
mailto:kutuphane@sdu.edu.tr

