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Kütüphanemiz YORDAM entegre otomasyon ve güvenlik sistemi ile desteklenerek 
hizmet vermektedir.



Cep Kütüphanem Mobil uygulamamızla Kütüphanemize 7/24 bağlantı kurabilirsiniz. 



Kütüphanemiz 2 adet ödünç iade kiosk’u (Bir tanesi engelli araştırmacılarında 
kullanabileceği) ve bir adet yayın tarama kiosk’u ile araştırmacılara hizmet vermektedir.



KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN SAĞLAMA 
HİZMETİ (ILL-INTERLIBRARY LOAN)

 Kütüphanelerarası ödünç yayın sağlama hizmeti ile kendi 
kütüphanenizde bulunmayan bir kaynağı yurt içi veya yurt dışından 
ödünç alabilirsiniz. Bunun için ülkemizde kütüphaneciler olarak 
ANKOS’un geliştirdiği KİTS uygulamasını kullanmaktayız. 

 ILL isteğnde bulunan araştırmacı,karşı üniversiteden istenen yayının 
kargo ücretini kendisi karşılar,yayın karşı üniversitenin ödünç 
politikaları doğrultusunda belirlenen süre içerisinde araştırmacıya 
teslim edilir.



Mevcut Durum
 Kütüphanemize yeni kurulan YORDAM entegre otomasyon ve güvenlik sistemine uygun olarak gelen 

yayınlar kısa sürede erişim ve kullanım sağlamak amacıyla koleksiyonumuzda mevcut olan 30.000 adet 
yayının 17000 adedinin her türlü teknik işlemleri(kitap sırt etiketi, korumalı bandı ve güvenlik bandı) 
gerçekleştirilerek raf düzenine uygun olarak hizmete sunulmuştur. Kütüphanemizde Basılı ve Elektronik 
yayınların toplam sayısı 353469 



 Kütüphanemizde 6800 adet basılı dergi bulunmaktadır. 



Mevcut Durum
Kütüphanemiz 2018 yılının Mart ayında 5174 adet basılı kitap 
satın almıştır.
2018 yılı Ağustos ayında planlanan ihale için birimlerden 
kitap talepleri alınmaktadır.



Mevcut Durum
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesi aboneliği 

bulunan 24 veritabanı içerisinde 300 bin üzerinde e-kitap, 10 
bin üzerinde e-dergi ve bu dergilerin içinde 25 milyonun 

üzerinde elektronik makale bulunmaktadır .



Mevcut Durum

Kütüphanemiz Ulusal Lisans kapsamında EKUAL ULAKBİM üzerinden 18 adet ;

 BMJ Online Journals, CAB, EBSCOHOST, Emerald Premier Journal, IEEE, iThenticate, 
Mendeley, OVID-LWW, ScienceDirect,Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Web of 
Science, Turnitin,Willey Online Library,JSTOR, ProQuest Dissertations & Theses
Global,Nature veri tabanına erişim sağlamaktadır.

2017-2018 yılları arasında aşağıdaki tabloda belirtilen 7 adet veri tabanın aboneliklerini 
yaparak Kütüphanemiz koleksiyonuna kazandırılmıştır.

 Hiperkitap-Online (EbscoHost Elektronik Kitap Veri Tabanı )
 Ebook Subscription Academic Complete (EbscoHost Elektronik Kitap Veri Tabanı )
 SAGE Publications (Elektronik Dergi Veri Tabanı)
 Sobiad (Sosyal bilimler atıf dizini )
 Academic Complete (ProQuest Elektronik Kitap Veri Tabanı )
 Ebsco Discovery Service (EbscoHost Toplu Yayın Tarama Motoru)
 Türkiye Atıf Dizini – Türkiye Klinikleri (Atıf Dizini)



VERİTABANI 
 Veritabanları her türlü yayının (e-dergi, e-makale, e-kitap vb.) 

yer aldığı çevrimiçi bilgi kaynaklarıdır. 

 Makale, dergi, kitap dışında standart, video görüntüleri, 
fotoğraflar vb. kaynaklar da yer almaktadır.



HANGİ YOLLARLA SAĞLANIR ?

 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Elektronik 
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL)

 ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU 
(ANKOS)

 FİRMA (YAYINEVİ) ARACILIĞIYLA



EKUAL NEDİR?

 2006 yılında TUBITAK ULAKBİM tarafından başlatılan EKUAL 
Projesi ile alanında otorite ve etki değeri yüksek e-bilgi 
kaynakları için ulusal lisans anlaşmaları yapılarak ülkemizdeki 
ve KKTC'deki üniversitelerin erişimine sunulmaktadır. 

 Proje, 2006 yılından itibaren kesintisiz yürütülmekte olup, 
bütçe uygunluğu dâhilinde yeni aboneliklere de yer verilerek 
araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği 
yaratılmaya çalışılmaktadır. 

http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/


EKUAL VERİTABANLARI

 18 adet veritabanı EKUAL aracılığıyla Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi dâhil olmak üzere Türkiye’deki 197 
üniversiteye sağlanmaktadır.

*BMJ *Springer Link

*CAB Direct *Taylor & Francis

*EBSCO (7 adet) *Web of Science

*Emerald e-Journals *Wiley Online Library (Journals) (2018)

*IEEE *Turnitin (İntihal-Tez) (2018)

*Ithenticate (İntihal-Makale)

*JSTOR (2018)

*Mendeley

*Nature Journals All (2018)

*Ovid-LWW

*Proquest Dissertations & Thesis (2018)

*Science Direct

*Scopus



ANKOS NEDİR?
 Elektronik dergiciliğin başladığı 2000’li yıllardan itibaren 

dünyadaki büyük kütüphaneler bir araya gelerek 
kullanıcının bilgiye erişimini daha kolay ve ekonomik hale 
getirmek amacıyla konsorsiyumlar oluşturmuşlardır. 

 Ülkemizde de aynı amaçla kurulan (ANKOS), 2000 yılında 
12 üye kurumun üç veritabanına ortak aboneliğiyle 
çalışmalarına başlamıştır. ANKOS bugün 60 dan fazla 
yayıncının 83 ayrı veritabanıyla 1.628 anlaşması bulunan; 
155 üniversite ve araştırma kurumunun üye olduğu, 50’ye 
yakın gönüllüsü ile uluslararası alanda da yerini almış bir 
konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü 
topluluğudur.



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ANKOS VERİTABANLARI

 SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

 SAGE Journals

 HiperKitap (Türkçe e-Kitap)



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
FİRMA (YAYINEVİ) ARACILIĞIYLA ALINAN  VERİTABANLARI

 Proquest e-Book

 EBSCO e-Book (Academic Collection)

 Türkiye Atıf Dizini

 EBSCO Discovery Service (Keşif Aracı)



HANGİ KRİTERLERE GÖRE SAĞLAMA YAPILIR?

 Deneme erişimi

 Deneme istatistikleri

 Sağlama dönemi (Yıl sonu)

 Döviz kurları

 Bütçe



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ VERİTABANI 
TALEP BİÇİMİ VE SAĞLAMA KRİTERLERİ?

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yayın Talep Sistemi (YORDAM) 
üzerinden kitap, e-kitap ve e-dergi taleplerini almaktayız. 

 Fakat, yapılan isteklerin sadece dergi mi yoksa veritabanı mı 
olduğunu daha iyi anlayabilmek için veritabanı taleplerini sadece 
bölüm başkanlıkları ya da dekanlıklar aracılığıyla resmi yazı olarak 
alıyoruz.

 Deneme erişimi, deneme istatistikleri, ANKOS kapsamında olup 
olmadığı, bölümün ihtiyacı ve adil dağılım, döviz kurları, bütçe



Kütüphane Otomasyon Programı Üzerinden Kitap Siparişi Nasıl Yapılır.

http://katalog.bandirma.edu.tr/yordambt/yordam.php?undefined



 Kitap siparişlerinin işleme alınması ve sağlanması için lütfen istenen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Aksi 
halde talebiniz işleme alınmayacaktır.

 Kütüphane koleksiyonumuzun güncelliğini koruması ve nitelikli bir şekilde gelişmesi için bu isteklerin belirli kurallar 
çerçevesinde yapılması önem taşımaktadır.

 İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 * İstenen yayının konusu (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

 * Disiplinler arası kullanımı,

 * Güncelliği,

 * Yayınevinin niteliği,

 *Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

 * Fiyatı,

 * Yayının dili,

 * Yayının türü, özellikleri (basılı, elektronik, vb.),

 *Yayının aynı nüshasının kütüphanemizde olup olmadığı,



 Kütüphaneye Materyal Sağlama (Kitap Talep Sistemi) Menüsü



 Kütüphaneye Materyal Sağlama (Kitap Talep Sistemi)

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencileri gereksinim duydukları konularda kitap isteği yapabilirler. Kitap 
istekleri http://katalog.bandirma.edu.tr/yordambt/yordam.php üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilmektedir. Kitap Talep Sistemi kullanıcı 
adı TC kimlik no, şifre ise TC kimlik numarasının son dört hanesi.



 Sisteme Giriş yaptıktan sonra Üye işlemleri menüsünde bulunan Eser istek alanına tıklıyoruz.



 Eser istek alanına istediğimiz eserin adını yazdığımızda kitap kütüphanemizde mevcutsa ekranın sağındaki pencere açılmakta, 
kütüphanemizde bulunan bir eserin talep edilmemesi gerekmektedir.



 Talep edilen eser Kütüphanemizde mevcut değilse,eser istek formunu doldurup kaydet butonuna tıklayarak talebimizi oluşturabiliriz.Talep
oluşturulurken özellikle;  Eser adı,Yazar Adı ,ISBN no, Yayıncı ve Baskı alanları eksiksiz doldurulmalıdır.



Akademik Yayınlarınız Kaybolmasın !
ORCİD ve RESEARCHERID ile Yayınlarınızı Tek Bir Kimlikte 
Toplayın!
Akademik kimlik kartı (Yazar ID) almak neden önemli?
Bilimsel yayınlar akademik hayatta önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu yayınların; akademik kadro atamalarında, 
doçentlik sınav ve akademik teşvik ödeneği 
başvurularında önemli bir rolü vardır.
Bir akademisyenin çalışmaları hakkında bilgi alınabilmesi 
için yayınlarına bakılması gerekmekte ve bu 
yapılırken çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.
Bu sorunlar;
- İsim ve soyisimdeki Türkçe karakterler,
- Yazarın kadın olması durumundaki soyadı değişiklikleri,
- İsim girişlerindeki farklılıklar (Erkut, E; Erkut, Erhan),

Bu durumun tek çözümü ise; akademik kimlik kartı sahibi 
olmaktır.




