


2



3

İÇİNDEKİLER Sayfa No

GENEL BİLGİ 5

ÖDÜNÇ SİSTEMİ 6

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI 7

İNTERNET ve BİLGİSAYAR 8

DVD-VCD İZLEME 9

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ SİSTEMİ (Inter Library Loan) 10

SÜRELİ YAYINLAR 11

MULTIMEDYA 12

TEZLER 13

TEZLER (Diğer üniversite tezlerini talep etme) 14

BASILI KAYNAKLAR 15

ONLINE İŞLEMLER 17

• Web üzerinden uzatma işlemi 17

• Cep Kütüphanem Uygulaması ile Uzatma İşlemi 20

• Web üzerinden kitap ayırtma işlemi 24



İÇİNDEKİLER Sayfa No

ELEKTRONİK KAYNAKLAR 27

• Veri Tabanları Listesi 28

VERİ TABANLARINDA ARAMA 35

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM 36

• Uzaktan Erişim Ayarlari (Google Chrome) 36

• Uzaktan Erişim Ayarlari (Internet Explorer) 38

• Uzaktan Erişim Ayarlari (Mıcrosoft Edge) 40

• Uzaktan Erişim Ayarlari (Mozilla Fırefox) 41

• Uzaktan Erişim Ayarlari (Fırefox Portable) 43

KÜTÜPHANE BELGE SAĞLAMA HİZMETİ 46

NKÜ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ 47



Merkez Kütüphanemiz öğretim ve araştırma faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek
için çağdaş ve evrensel olanakları sağlayarak, üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim-öğretim
faaliyetlerini desteklemek ve bilgiyi, bilim teknolojilerini kullanarak hızlı bir şekilde kullanıcılarımıza aktarmayı misyon
edinmiş ve bu amaçla çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Basılı ve Elektronik Materyal açısından zengin ve güncel koleksiyona sahip olan kütüphanemiz, her geçen gün
bu koleksiyonlarını genişletme çabası içerisinde olmaktadır.

Kütüphanemiz’in kullanmış olduğu otomasyon sistemi ile, tüm basılı materyallerin yanı sıra, görsel-işitsel
materyaller, süreli yayınlar ve elektronik kaynaklarımız da web sitemiz (http://kutuphane.nku.edu.tr) üzerinden
taranabilmektedir.

Kullanıcılarımız otomasyon sistemini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler;

• Bir kitabın ödünç durumunu görebilir,
• Ödünçte olan bir kitabı ayırtabilir,
• Üzerindeki kitapların iade sürelerini uzatabilir,
• Elektronik kitapların erişim adreslerine ulaşabilir,
• Kütüphanemizde bulunmayan yayınları talep edebilirler.

Merkez Kütüphanemiz Akademik Takvim Süresinde 7/24 hizmet vermektedir. Akademik Takvimin sonlandığı
yaz döneminde hafta içi 08:30-22:00 , haftsonları 09:00-17:00 arasında hizmet vermektedir.

GENEL BİLGİ
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Üniversitemizin tüm mensupları (öğrenciler, akademisyenler ve idari personel) Merkez Kütüphanemizin doğal
üyesi konumundadır. Kullanıcılarımız öğrenci/personel kartları ile kütüphanemize gelerek ödünç işleminden
faydalanabilirler.

! Süreli yayınlar ve referans kitapları (ansiklopedi, sözlük, harita, biyografi, el kitabı vb.) ödünç verilmemektedir.

Kullanıcı Türü Ödünç Süresi Materyal türü

Akademik Personel 30 gün 5 kitap + 2 multimedya

İdari Personel 15 gün 2 kitap + 2 multimedya

Öğrenci (Önlisans-Lisans) 15 gün 2 kitap + 2 multimedya

Öğrenci (Yüksek Lisans-Doktora) 15 gün 3 kitap + 2 multimedya

Materyal Türü Ödünç Süresi

Kitap 15 gün (Akademik Personel 30 gün)

Görsel İşitsel-Materyaller 5 gün

Tezler Ödünç Verilemez

Süreli Yayınlar Ödünç Verilemez

Haritalar Ödünç Verilemez

Referans Kaynakları Ödünç Verilemez

Rezerve Kitaplar 2 saat (Kütüphane içerisinde)

Notebook 8 saat (Kampüs içerisinde)

Kulaklık 3 saat (Kütüphane içerisinde)

ÖDÜNÇ SİSTEMİ
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KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

Basılı Kaynaklar

45.000 Kitap

520 Süreli Yayın

2.400 Tez

Görsel-İşitsel Materyaller

820 CD/DVD

300 Sesli Kitap

Elektronik Kaynaklar

185.170 E-Kitap

52.150 E-Dergi

1.500.000 E-Tez
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İNTERNET ve BİLGİSAYAR

Merkez Kütüphanemiz içerisinde bulunan masaüstü

bilgisayar kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca

kütüphane içerisinde kullanılmak üzere ödünç notebook

verilmektedir.

Kütüphane içerisinde kullanıcılarımızın özel bilgisayar ve

telefonları ile bağlanabilecekleri kablosuz internet mevcuttur.
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DVD-VCD İZLEME

Merkez Kütüphanemiz içerisinde DVD-VCD izleme masaları

mevcuttur. Kullanıcılarımızın ödünç bankosundan aldıkları DVD-VCD

leri buralarda izleyebilmektedirler.
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KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ SİSTEMİ (Inter Library Loan)

Kullanıcılarımız Merkez Kütüphanemizde olmayan yayınları diğer üniversite kütüphanelerden ödünç olarak

alabilmektedir. Kitabın ulaştırılmasındaki kargo ücreti talep eden kullanıcıya aittir. Kitapların ödünç kuralları talep

edilen üniversiteye göre değişmektedir.
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SÜRELİ YAYINLAR

Farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası basılı

ve elektronik dergiler Merkez Kütüphanemizde

süreli yayınlar bölümünde kullanıcılarımızın

hizmetine sunulmaktadır. Güncel dergiler dergi

sayıları kataloglama işlemleri sonrasında, süreli

yayınlar raflarında alfabetik sıra ile açıklara

dizilmektedir. Merkez kütüphanemizde basılı 522

süreli yayın bulunmaktadır.

Süreli Yayınlar sadece kütüphane

içerisinde kullanılabilir, ödünç alınamazlar.

Yıl bitiminde önceki yılın süreli yayın

sayıları derlenerek ciltleme işlemi uygulanır.

Ciltlenen süreli yayınlar CİLTLİ DERGİLER rafında

kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Elektronik olarak ise 52.159 dergiye web

sitemiz üzerinden erişim imkanı bulunmaktadır.
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MULTIMEDYA

Merkez Kütüphanemizde bulunan belgesel, müzik, film, sesli kitaplar, eğitim setleri, ansiklopedik bilgiler ve
farklı içeriklere sahip CD,DVD,VCD vb. materyaller DVD Bölümümüzde kapalı raf ile hizmet vermektedir. Dileyen
kullanıcılar bu materyallerden bankodan ödünç kulaklık alarak DVD İzleme Bölümünde faydalanabilir veya 5 gün süre
ile ödünç alabilir.
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TEZLER

Üniversitemiz enstitülerinden yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin basılı ve dijital halleri merkez
kütüphanemizde bulunmaktadır. Tezler hiçbir şekilde ödünç verilmemektedir. Yayınlanma izinleri bulunan tezler
kütüphanemiz web sitesinde NKÜ Açık Arşiv Sistemi linkinden erişime açılmıştır. İzinli olmayan tezler için kesinlikle,
ödünç-fotokopi gibi hizmetler verilememektedir.

Yabancı tezler için üniversitemiz erişimi bulunan ve 1,5 milyonun üzerinde tez içeren Proquest Dissertations
and Theses veri tabanını kullanabilirsiniz. (Üniversite ağı dışından erişim için web sitemizde bulunan Veri Tabanlarına
Uzaktan Erişim linkini inceleyiniz.)
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TEZLER (Diğer üniversite tezlerini talep etme)

* Bir kullanıcı TÜBESS aracılığı ile bir seferde en fazla 5 adet tez isteyebilir. Tezlerin basılı hali isteyen kullanıcıya
verilir.
* TEZ YÖK Kataloğu (https://tez.yok.gov.tr) aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğunuz aramada aşağıdaki şekilde bir
bilgilendirme varsa bu tezi kütüphanemiz aracılığı ile talep edebilirsiniz.(2006 yılı öncesi tezler)

* Tez talep eden kullanıcı web sitemizde yer alan Belge Sağlama formundaki ilgili yerleri doldurarak kütüphaneye
müracaat eder.
* Kütüphane Tübess sorumlusundan talep eden kullanıcıya tezin ücreti ve yatıracağı hesap numarası bilgileri nku
uzantılı mail adresine gönderilir.
* İşlemler tamamlandıktan sonra yatırdığı dekontu kütüphane görevlisine teslim eden kullanıcı
tezin tamamını basılı formatta alabilir.
* Bir ay içinde teslim alınmayan istekler iptal edilir.
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BASILI KAYNAKLAR

Merkez Kütüphanemiz tüm üniversitemiz mensuplarına
ve dışarıdan gelen araştırmacılara açıktır. Kütüphaneden
ödünç materyal alabilmek için Namık Kemal Üniversitesi
personeli/öğrencisi olmak gereklidir.
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Üniversitemiz öğrencileri/personelleri ödünç almış oldukları veya almak istedikleri basılı kaynaklar için aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirebilirler.

Web üzerinden katalog tarama (http://kutuphane.nku.edu.tr adresinde katalog tarama ekranı kullanılarak web
üzerinden kütüphane kaynaklarının künye bilgilerine ulaşılabilir, rafta veya ödünçte olup-olmadığı görülebilir.)
Web üzerinden ayırtma işlemi (Sadece başkası üzerinde bulunan kitaplar için ayırtma işlemi gerçekleştirebilir. Raftaki
kitaplara ayırtma yapılamaz.) (sayfa 24’te kılavuzu mevcuttur)
Web üzerinden uzatma işlemi (Eğer kitap üzerinde ayırtma yok ve iade süresinde son 5 güne girilmişse uzatma
gerçekleştirilebilir.)(sayfa 17’de kılavuzu mevcuttur)

• CEP KÜTÜPHANEM uygulamasını kullanarak yukarıdaki işlemleri mobil telefonlarınızdan da gerçekleştirebilirsiniz.
(Sayfa 20’de kılavuzu mevcuttur)

BASILI KAYNAKLAR
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ONLINE İŞLEMLER

Web üzerinden uzatma işlemi 

1

2

1- http://kutuphane.nku.edu.tr adresine girerek, sol menüden
önce “katalog” butonuna, açılan menüde de “Kütüphane
Kataloğu” butonuna tıklıyoruz.

3

2- Açılan katalog ekranından sol menüden “Oturum Aç” a tıklıyoruz.
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3- Giriş Bilgilerini dolduruyoruz.
Üye Kodu;
öğrenciler için öğrenci numarası, akademik ve idari personel için
TC Kimlik Numarasıdır.
Şifre;
daha önce değiştirilmedi ise “1” dir. Giriş yaptıktan sonra
dilerseniz değiştirebilirsiniz.

4- Sol menüde önce kendi adımız üzerine, sonra da “Üzerimdekiler”
butonunda tıklayarak uzatma ekranına geliyoruz.

Web üzerinden uzatma işlemi 

ONLINE İŞLEMLER

18



5- Kitabın iade tarihi son 5 gün içine girmişse, gecikme veya ayırtma yok ise butonuna tıklayarak, izin verilen süre kadar kitabın iade
tarihini uzatabiliyoruz.

7

Yeni iade
tarihi

6

Web üzerinden uzatma işlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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Cep Kütüphanem Uygulaması ile Uzatma İşlemi 

Android Telefonlar için google
play, i-phone telefonlar için
itunes sitesinden uygulamayı
indiriyoruz.

ONLINE İŞLEMLER
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Üye Kodu: 
Öğrenciler için Öğrenci Numarası, 
Akademisyen ve idari personel için T.C. Kimlik
Numarasıdır.
Şifre: 
Daha önce şifre değiştirmedi iseniz “1” dir.

Cep Kütüphanem Uygulaması ile Uzatma İşlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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Kitabın iade tarihi son 5 gün içine girmişse, gecikme
veya ayırtma yok ise butonuna tıklayarak, izin
verilen süre kadar kitabın iade tarihini
uzatabiliyoruz.

Cep Kütüphanem Uygulaması ile Uzatma İşlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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Cep Kütüphanem Uygulaması ile Uzatma İşlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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1

2

1- http://kutuphane.nku.edu.tr adresine girerek, sol menüden
önce “katalog” butonuna, açılan menüde de “Kütüphane
Kataloğu” butonuna tıklıyoruz.

3

2- Açılan katalog ekranından sol menüden “Oturum Aç” a tıklıyoruz.

Web üzerinden kitap ayırtma işlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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3- Giriş Bilgilerini dolduruyoruz.
Üye Kodu;
öğrenciler için öğrenci numarası, akademik ve idari personel için
TC Kimlik Numarasıdır.
Şifre;
daha önce değiştirilmedi ise “1” dir. Giriş yaptıktan sonra
dilerseniz değiştirebilirsiniz.

4- Sol menüde önce kendi adımız üzerine, sonra da “Üzerimdekiler”
butonunda tıklayarak uzatma ekranına geliyoruz.

Web üzerinden kitap ayırtma işlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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6

7

8

9

5- Aramak istediğimiz kitap için arama kutusuna bilgileri yazarak arama gerçekleştiriyoruz. Sonuç ekranında istemiş olduğumuz kitap
ödünç alınmış ise İade edildiğinden kitabı ödünç alabilmek için ayırtma yapabiliriz. Kitap künyesinde ayırt butonuna basarak kitabı
kendi adımıza ayırtmış oluyoruz.(Ayırtma bilgisi için sistemde geçerli bir e-posta adresinizin olması gerekmektedir.)

Web üzerinden kitap ayırtma işlemi 

ONLINE İŞLEMLER
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ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

Üniversitemiz kütüphanesi aracılığıyla hizmetinize sunulan 25 tam metin ve bibliyografik veri tabanları
ile 52.000’in üzerinde e-dergi, 185.000’in üzerinde e- kitap ve 1,5 milyonun üzerinde teze erişim imkanı
vermektedir.

• Bioone Journals
• CABI (CAB Direct)
• Clinical Key
• EBSCOHOST 
• Emerald Premier eJournal
• Hiperkitap
• IEEE
• iThenticate
• JSTOR
• Nature
• OVID-Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
• ProQuest Agricultural & Environmental Science Database

• ProQuest Dissertations & Theses

• ProQuest E-Book Central
• SAGE Premier Journals
• Science AAAS
• Science Direct
• Scopus
• Sobiad
• SpringerLink
• Taylor & Francis
• UpToDate
• Urkund İntihal Engelleme Yazılımı
• Web of Science
• Wiley Online Library

27



Bioone Journals E-Dergi
Biyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi,
zooloji, ekoloji, jeoloji, çevre bilimleri/mühendisliği alanlarında
207 adet dergiye erişim imkanı veren tam metin veri tabanıdır.

CABI (CAB Direct) E-Dergi

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi,
veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve
uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın
koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine
sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.

Clinical Key E-Dergi- E-Kitap

Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 1100’den
fazla kitap, 650’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi
müdahale videosu – bir araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları
eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle
birleştirerek gerçekleştirmektedir.

EBSCOHOST E-Dergi
12.500’ün üzerinde dergiye erişim imkanı veren 7 adet veri tabanından
oluşmaktadır. Multidisipliner alanlarda yayınlar mevcuttur.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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Emerald Premier eJournal E-Dergi

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme,
yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar,
sağlık ve sosyal bakım, bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve
kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik,
kütüphanecilik konularında toplam 309 dergi bulunmaktadır.

Hiperkitap Türkçe E-Kitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim,
ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve
uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar,
kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp,
spor, seyahat ve turizm gibi konularda 10.000’den fazla Türkçe kitabı bulunmaktadır.

IEEE/IEE Electronic Library 
(IEL) Online

E-Dergi

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb.
konularda tam metin erişim vermektedir. Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) ve Institution of Engineering and Technology (IET) tarafından 1988'den günümüze
yayınlanmış bütün süreli yayınlarına [yaklaşık 413 dergi (journal, transaction, magazine,
letter)], 1988'den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerıne (yaklaşık
880.000), bütün güncel IEEE Standartlarına (yaklaşık 3.350) ve1913-1988 arasında
yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleler içerir.

JSTOR E-Dergi

Antropoloji, Tarih Bilimi Arkeoloji, Dil Ekoloji, Edebiyat Amerika ve Afrika Çalışmaları,
Latin Amerika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Felsefe, Bitki Bilimi, Siyaset Bilimleri,
İşletme, Nüfus Etütleri, Orta Doğu Çalışmaları, Sosyoloji, Maliye, Coğrafya, Eğitim,
İstatistik, Fen Bilimleri, Matematik konularında uluslararası düzeyde yayınlanmış
3.904 hakemli dergiyi kapsamaktadır.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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Nature E-Dergi

Nature Publishing Group, küresel çapta dünyanın en önemli bilimsel ve tıbbi akademik dergi,
magazin ve online veritabanları üreten yayınevlerinden birisidir. NPG’nin en önemli yayını
olan Nature 1869’dan beri yayınlanmakta olan multidisipliner haftalık bir dergidir. Aynı
zamanda NPG, Nature Research dergilerini, Nature Reviews dergilerini ve akademik dernek
yayınlarını yayınlamaktadır. Bu dergiler yayınlandıkları alanlarda etki değeri sıralamasında en
yukarılarda yer alan dergilerdir. Dergiler bir çok bilimsel alanda geniş bir araştırmacı grubuna
önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Ovid LWW Total Access 
Veri Tabani

E-Dergi

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden
biridir. Hemşirelik , Genel Tıp Konuları , Patoloji , Dermatoloji , Onkoloji , Adli Tıp , Psikiyatri ,
Plastik Cerrahi , Oftalmoloji , Anestezi , Nükleer Tıp , Genel Cerrahi , Nöroloji , Farmakoloji ,
Ortopedi , Kardiyoloji , Jinekoloji , Üroloji , Pediatri , Romatoloji , Beslenme , ...ve daha pek
çok konu alanında 474 tam metin dergi içermektedir.

ProQuest Agricultural & 
Environmental Science 

Database
E-Dergi

Natural Science Collection, özel bir A & I dosyası tarafından desteklenen tam metin bir
veritabanıdır. Veritabanı 4.447 si bilimsel dergi olmak üzere toplam 5.155 dergi
içermektedir. Bunun yanı sıra birçok farklı kaynak türünü de içermektedir. Kapsamlı
bir bilimsel çıktı içerir ve kontrollü bir sözcük dağarcığı tarafından desteklenen içerik
seçimi ve indekslemeyi denetleyen bir editör ekibi tarafından yönetilir.

ProQuest Dissertations
and Thesis

E-Tez

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın
en kapsamlı tez koleksiyonudur. eritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika
tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik
atıf içermektedir. Aynı zamanda iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm
dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veri tabanına
130.000 yeni tez eklenmektedir ve haftalık olarak güncellenmektedir.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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ProQuest E-Book Central Yabancı E-Kitap

16 koleksiyonalanında (Antropoloji ve Sosyoloji, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve
Bilgi Teknolojileri, Egitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih ve Politik Bilimler, Beşeri
Bilimler, Dil, Edebiyat ve Dilbilim, Hukuk, Uluslar arası İlişkiler ve Kamu Politikası,
Yaşam Bilimleri, Tip, Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri, Psikoloji,
Din, Felsefe) 180.000’den fazla elektronik kitaba erişim sağlayan veri tabanıdır.

Sage Premier Journals E-Dergi
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi
konularda 906 (79’u açık erişimli olmak üzere) dergiye 1999 dan
günümüze tam metin erişim imkânı sağlar

Science Direct E-Dergi

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, tıp, eczacılık, biyoloji, moleküler biyoloji,
mikrobiyoloji, immünoloji, genetik, kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, sanat ve
beşeri bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, malzeme
bilimi, teknoloji, mühendislik, çevre bilimleri, fizik, matematik, astronomi vb. çeşitli
alanlarda 2280 dergiye tam metin erişim imkanı sağlanmaktadır. Erişim yılları 1995
yılından günümüze şeklindedir.

Science Online (AAAS) E-Dergi

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883’ten
beri yayınlanmakta olan Science Online; disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir.
Science Online Veritabanı; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarında tam metin
makale sunmaktadır. Ayrıca Science Online üzerinden, Science Signaling (SIG) ve
Science Translational Medicine (STM) dergilerine de tam metin erişim
sağlayabilirsiniz.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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Scopus Atıf/Bibliyografik

Atıf veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayrı yayıncıdan
sağlanan 20.500'un üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5.3
milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline'in %100'ünü
kapsamaktadır.

Sobiad Atıf Dizini
Atıf, 

Bibliyografik, 
E-Dergi

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan
toplamda 826 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı
zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir
indekstir.Sobiad’da; 826 adet dergi , 220,492 adet makale, 5,047,777 adet atıf
bulunmakta ve dergi, makale ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Springer E-Dergi
Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer
bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi
koleksiyonlarını içeren toplam 2296 dergiden oluşmaktadır.

Taylor and Francis E-Dergi
Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimleri konusunda 2191 dergi
içeren tam metin veri tabanıdır.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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UpToDate
Klinik Karar 

Destek Sistemi 
(Kanıta Dayalı)

UpToDate veri tabanı, 22 Uzmanlık alanında, 5700’den fazla uzman doktor tarafından
hazırlanan 10.000’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar
destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve
kullanımı kolay ara yüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer
almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması
ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır

Web Of Science (Web Of 
Knowledge)

Atıf, Bibliyografik

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi,
veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve
uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın
koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine
sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.

Wiley Online Library E-Dergi

Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 1100’den
fazla kitap, 650’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi
müdahale videosu – bir araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları
eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle
birleştirerek gerçekleştirmektedir.

IThenticate- Akademik 
İntihal Engelleme 

Programı
İntihal Engelleme

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının
otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Doktorasını tamamlamış
akademisyenlerin başvurusu üzerine Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığımızca şifre temin edilecektir.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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URKUND İNTİHAL 
ENGELLEME YAZILIMI

E-Dergi

YÖK tarafından zorunlu hale getirilen, yüksek lisans ve doktora tezlerindeki intihal raporunun
alınabilmesi için üniversitemizin tarafından abonelik gerçekleştirilen, “URKUND İntihal
Engelleme Yazılımı” Tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık oranının otomatik olarak
tespiti için kullanılmaktadır. Veritabanına erişim için kayıt olmak gereklidir. "Ad-Soyad,
nku.edu.tr" uzantılı mail adresi bilgilerinin kutuphane@nku.edu.tr adresine mail göndererek
kayıt olabilirsiniz. Sadece danışman hocalara şifre temin edilmektedir.

Listelenen veri tabanları dışında, gelen talepler doğrultusunda aşağıda belirtilen e-dergilere abonelik gerçekleştirilmiştir.

BİR VERİ TABANINA AİT OLMAYAN ELEKTRONİK DERGİ ABONELİKLERİ

ELEKTRONİK KAYNAKLAR- Veri Tabanları Listesi 
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VERİ TABANLARINDA ARAMA

Erişimimizde olan 25 veri tabanında tek tek arama yapmak yerine, abonelik gerçekleştirdiğimiz arama
motoru ile bu veri tabanlarında tek bir arayüzden arama gerçekleştirebilirsiniz.

Katalog sekmesinden 
tüm basılı kaynakların 

yanı sıra elektronik 
kitapları da 

tarayabilrisiniz.

Abone olduğumuz veri tabanları 
içerisindeki tüm makale,tez,kitap

vb… tarayabilirsiniz.

Abone veri tabanlarındaki dergileri isim 
olarak aratabilir, erişim aralıklarını 

görebilirsiniz.

Aboneliklerimiz ile erişimimize açılan tüm 
e-kitapları buradan tarayabilir ve 

erişebilirsiniz.
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VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (GOOGLE CHROME)

Tüm veri tabanlarımıza erişim üniversitemiz IP’leri üzerinden sağlanmaktadır. Üniversite içerisinden erişimde
herhangi bir problem olmamakta, üniversite dışından erişmek isteyen kullanıcılarımız kütüphane web sayfasında
(http://kutuphane.nku.edu.tr) bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim” linkindeki kılavuzları inceleyebilirler.

1-) Google Chrome tarayıcısının sağ köşesinde bulunan simgeye tıklıyoruz 
ve açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçiniz.

2-) Açılan ayarlar arayüzünden en alttaki “Gelişmiş ayarları göster”

seçeneğine tıklıyoruz.

3-) Gelen seçeneklerden “Proxy ayarlarını değiştir” butonuna tıklıyoruz.

4-) Açılan pencerede önce “Bağlantılar” sekmesine, ardından da “Yerel Ağ 
Ayarları” butonuna tıklıyoruz.
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UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (GOOGLE CHROME)

5-)"Yerel Ağ (LAN) Ayarları" penceresinde "Yerel ağınız için bir Proxy sunucu
kullanın" işaretlenir ve adres kısmına "193.255.68.69" ve bağlantı noktası
kısmına “5959” yazıldıktan sonra "tamam" butonunu tıklayınız ve işlemi
tamamlayınız

6-) Herhangi bir web sayfasına ulaşmak istediğinizde aşağıdaki ekran gelecektir.

Burada kullanıcı adı kısmına kurumsal e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını

uzantısız şekilde (nku.edu.tr olmadan) yazınız. Parola kısmına da kurumsal e-

posta adresinizin parolasını yazarak ''tamam'' butonunu tıklayınız ve işlemi

tamamlayınız. (Öğrencilerimiz, öğrenci otomasyonuna giriş bilgilerini

kullanabilirler.)

7-) Bu işlemlerin ardından üniversite içerisinden ulaşılan tüm elektronik yayınlara üniversite dışından da 

erişebilirsiniz.

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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2-) Açılan pencerede önce “Bağlantılar” sekmesine, ardından da “Yerel Ağ 
Ayarları” butonuna tıklıyoruz.

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (INTERNET EXPLORER)

1-Internet Explorer web tarayıcısını açınız. "Araçlar" menüsünden ''Internet

Seçenekleri'' sekmesini seçiniz.

3-)"Yerel Ağ (LAN) Ayarları" penceresinde "Yerel ağınız için bir Proxy sunucu
kullanın" işaretlenir ve adres kısmına "193.255.68.69" ve bağlantı noktası
kısmına “5959” yazıldıktan sonra "tamam" butonunu tıklayınız ve işlemi
tamamlayınız

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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4-) Herhangi bir web sayfasına ulaşmak istediğinizde aşağıdaki ekran gelecektir.

Burada kullanıcı adı kısmına kurumsal e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını

uzantısız şekilde (nku.edu.tr olmadan) yazınız. Parola kısmına da kurumsal e-

posta adresinizin parolasını yazarak ''tamam'' butonunu tıklayınız ve işlemi

tamamlayınız. (Öğrencilerimiz, öğrenci otomasyonuna giriş bilgilerini

kullanabilirler.)

5-) Bu işlemlerin ardından üniversite içerisinden ulaşılan tüm elektronik yayınlara üniversite dışından da erişebilirsiniz.

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (INTERNET EXPLORER)
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UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (MICROSOFT EDGE)

1-Microsoft Edge web tarayıcısını açınız. Sağ üst köşede yer alan “ ”

simgesine tıklıyoruz ve açılan menüden "Ayarlar” ı seçiyoruz.

2-) Açılan pencerede “Gelişmiş ayarları görüntüle” butonuna tıklıyoruz.

3-) Yeni gelen arayüzde “Ara sunucu ayarlarını aç” butonuna tıklıyoruz.

4-) "El ile ara sunucu kurulumu başlığı altındaki “Ara sunucu kullan”
seçeneğini aktif ediyoruz adres kısmına "193.255.68.69" ve bağlantı
noktası kısmına “5959” yazdıktan sonra "Kaydet" butonunu tıklayınız ve
işlemi tamamlayınız.

5-) Herhangi bir web sayfasına ulaşmak istediğinizde aşağıdaki ekran gelecektir.

Burada kullanıcı adı kısmına kurumsal e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını

uzantısız şekilde (nku.edu.tr olmadan) yazınız. Parola kısmına da kurumsal e-posta

adresinizin parolasını yazarak ''tamam'' butonunu tıklayınız ve işlemi tamamlayınız.

(Öğrencilerimiz, öğrenci otomasyonuna giriş bilgilerini kullanabilirler.)

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (MOZİLLA FIREFOX)

1-) Firefox web tarayıcı üzerinde "Araçlar" menüsünden ''Seçenekler‘’i seçiniz.

2-) Seçenekler penceresinde yer alan "Gelişmiş" menüsü tıklayınız ve ''Ağ'' sekmesinden "Ayarlar" ı seçiniz.

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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3-"Bağlantı Ayarları" penceresinde "Vekil sunucuyu elle ayarla"
işaretlenir ve sunucu kısmına "193.255.68.69" ve iletişim noktası
kısmına “5959” yazıldıktan sonra, "Tüm iletişim kuralları için bu vekil
sunucuyu kullan" kutucuğunu işaretleyerek "tamam" butonunu
tıklayınız ve işlemi tamamlayınız.

4-) Herhangi bir web sayfasına ulaşmak istediğinizde aşağıdaki ekran

gelecektir. Burada kullanıcı adı kısmına kurumsal e-posta adresinizin

kullanıcı adı kısmını uzantısız şekilde (nku.edu.tr olmadan) yazınız.

Parola kısmına da kurumsal e-posta adresinizin parolasını yazarak

''tamam'' butonunu tıklayınız ve işlemi tamamlayınız. (Öğrencilerimiz,

öğrenci otomasyonuna giriş bilgilerini kullanabilirler.)

5-) Bu işlemlerin ardından üniversite

içerisinden ulaşılan tüm elektronik

yayınlara üniversite dışından da

erişebilirsiniz.

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (MOZİLLA FIREFOX)
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UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (FIREFOX PORTABLE)

Elle gerçekleştirilen ayarlar ile uğraşmak istemiyorsanız kütüphane web sitemizde yer alan “ Veri Tabanlarına Uzaktan
Erişim” linkinde yer alan ve Proxy ayarları yapılmış “Firefox Portable” programını indirebilirsiniz.

1-) Kütüphanemiz web sitesinde (http://kutuphane.nku.edu.tr ) sol menüde yer alan “ ” butonuna

tıklıyoruz.

2-) Açılan sayfada Firefox Portable başlığı altındaki “indirmek 
için tıklayınız” yazısına tıklıyoruz

3-) “Winrar” ile sıkıştırılan dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz. 4-) İndirilen dosya üzerine sağ tıklayarak “buraya

çıkart” seçeneğini seçiyoruz.

(Bu işlem için bilgisayarınızda winrar programının yüklü olması gerekmektedir)

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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5-) Çıkartılan “Firefox Portable” klasörünün içerisinde yer alan “FirefoxPortable.exe” uygulamasını çift tıklayarak

açıyoruz. (Bu işlemden önce açık olan tüm web tarayıcılarını kapatmanız gerekmektedir)

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (FIREFOX PORTABLE)

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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6-) Herhangi bir web sayfasına ulaşmak istediğinizde aşağıdaki ekran gelecektir. Burada kullanıcı adı kısmına kurumsal

e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını uzantısız şekilde (nku.edu.tr olmadan) yazınız. Parola kısmına da kurumsal e-

posta adresinizin parolasını yazarak ''tamam'' butonunu tıklayınız ve işlemi tamamlayınız. (Öğrencilerimiz, öğrenci

otomasyonuna giriş bilgilerini kullanabilirler.)

7-) Bu işlemlerin ardından üniversite içerisinden ulaşılan tüm elektronik yayınlara üniversite dışından da erişebilirsiniz.

UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI (FIREFOX PORTABLE)

VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM
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KÜTÜPHANE BELGE SAĞLAMA HİZMETİ

Üniversitemiz elektronik kaynaklarında aboneliğimiz dışında kalan ulaşamadığınız yayınları Belge Sağlama hizmetini 
kullanarak kütüphanemizden talep edebilirsiniz.

Belge Sağlama Hizmeti için kütüphane web sitemizde sol menüde yer alan                             linkinden aşağıdaki forma 
ulaşabilirsiniz. Bu forma ilgili alanları doldurarak talebinizi kütüphaneye iletebilirsiniz.
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NKÜ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ

Üniversitemiz tarafından yayınlanan yayınlar ve
dergilerin, üniversitemizde gerçekleştirilmiş
yüksek lisans ve doktora tezlerinin, Bilimsel
Araştırma Projelerinin sonuç raporlarının
arşivlendiği ve erişime sunulduğu platformdur.
Kütüphane web sayfamızdan NKÜ Açık Arşiv
Sistemi linkine tıklayarak erişebilirsiniz.

Bu platformda şu yayınlara erişebilirsiniz.

• İzinli BAP sonuç raporlarının tamamına,
izinsiz ise özet bilgisine,

• İzinli Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin
tamamına, izinsiz ise özetine,

• Üniversitemiz tarafından yayınlanan
dergilerdeki bulunan makalelerinin tam
metnine,

• Üniversitemiz tarafından yayınlanmış
kitaplara.

47



KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON 

DAİRE BAŞKANLIĞI

Namık Kemal Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Değirmenaltı Yerleşkesi
59030

Tekirdağ
Türkiye

Tel: 0282 250 19 01
Fax: 0282 250 99 05

E-Posta: kutuphane@nku.edu.tr
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