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KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Kütüphanelerimiz ve Çalışma Salonlarımız

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphane-
leri geleneksel kütüphane hizmetlerini, en yeni 
ve ileri teknolojik gelişmelerle destekleyerek, 
kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan 
en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, 
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme 

faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak ve bu yolla 
tüm kütüphane kullanıcılarının bilimsel ve en-
telektüel faaliyetlerine destek veren kaliteli bir 
kütüphane hizmeti üretmek üzere kurulmuştur. 
Kütüphanelerimiz Etlik, Esenboğa ve Bilkent ol-
mak üzere muhtelif yerlerde hizmet sunmaktadır.

• Esenboğa Külliyesi A Blok 
Kütüphanesi

- Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak tarih, 
felsefe, edebiyat, psikoloji, kütüphanecilik, işletme, 
iktisat, maliye gibi sosyal bilimler alanındaki kita-
pları kapsamaktadır.

- 2 adet çalışma salonu bulunmaktadır.

• B Blok Çalışma Salonu (1 adet)

• Esenboğa Külliyesi C Blok Kütüphanesi

- Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak İslam, 
Hristiyanlık, Yahudilik gibi din alanlarındaki kita-
pları kapsamaktadır.

- 1 adet çalışma salonu bulunmaktadır.

• Etlik 15 Temmuz Şehitleri Binası Kütüphanesi

- Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak hukuk, 
mühendislik ve diş hekimliği alanlarındaki kita-
plarını kapsamaktadır.

- 7 adet çalışma salonu bulunmaktadır.

• Etlik Milli İrade Binası Kütüphanesi

- Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak yabancı 
dil hazırlık kitaplarını ve hemşirelikleri kapsam-
aktadır.

- 2 adet okuma salonu bulunmaktadır.

• Bilkent Yerleşkesi Kütüphanesi

- Kütüphane Koleksiyonu ağırlıklı olarak tıp 
alanında yer alan kitapları kapsamaktadır.

- 1 adet çalışma salonu bulunmaktadır.



Esenboğa Uluslararası Dokümantasyon Merkezi

Kaynaklarımız

Veri Tabanları

730 bin basılı yabancı ve 16 bin 500 basılı Türkçe 
bilimsel dergiler olmak üzere ortalama 750 bin 
süreli yayın bulunmaktadır. Yer alan bu süreli 
yayınlardan TÜBESS üyesi olan bütün üniversi-
teler faydalanabilmektedir.

• 50 bin civarında basılı kaynak
• 750 bin civarında basılı süreli yayın
• 40 adet veri tabanı erişim (Elektronik kaynak)

İçerisinde bilimsel nitelikli elektronik makalelerin, dergilerin, kitapların, konferansların, toplantı tut-
anaklarının, tezlerin, standartların, notaların, protokollerin, molekül ve formüllere ait bilgi materyaller-
inin bulunduğu; bilgilerin çeşitli kriterlere göre aranabildiği online kaynaklardır. Üniversite erişimine 
açılan veri tabanı kampüs içinden ve dışından (Proxy ayarları gerçekleştirilerek) erişilebilir.
Üniversitemiz erişimine açık olan veri tabanları;

• Abonelik dışında kalan veri tabanları yıl içerisinde belirli aralıklarla deneme erişimine açılmaktadır.

 
Beckonline 

 
CAB eBook 

 
Cambrigde Journals 
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Dentistry & Oral Science 

Ebook Central 
 

Heinonline HukukTürk Index Islamicus Online 

JSTOR Kazancı Hukuk Oxford Journal Proquest Business 
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Proquest Dissertations & 
Theses Global RefWorks Flow Sage Premier Journals Swisslex 

Türkiye Atıf Dizini UpToDate Anywhere Wiley Online Library EBSCO-Academic Search 
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Reference Center 
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Veri Tabanları IEEE Emerald Insight 

iThenticate 
 

OVID-LLW Science Direct Scopus 

SpringerLink Taylor and Francis (T&F) Web of Science Turnitin 
 

 



Veri Tabanı Eğitim Semineri

Protokoller

Ödünç Hizmeti

Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden gelen 
talepler doğrultusunda veri tabanı firma temsilcil-
eri tarafından eğitim seminerleri düzenlenmekte-
dir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımıza kütüphan-
eye geldiklerinde istekleri doğrultusunda birebir 
eğitim de verilmektedir.

Üniversitemiz Ankara’da yer alan 5 büyük üniver-
site ile protokol imzalamıştır. İmzalanan pro-
tokollerden yalnızca akademik personel faydalan-
maktadır.

 • Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
 • Ankara Üniversitesi Kütüphanesi 
 • ODTÜ Kütüphanesi 
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi 
• Gazi Üniversitesi Kütüphanesi 

• Akademik personel 30 gün 10 kitap
• İdari personele 30 gün 3 kitap,
• Lisans öğrencileri 15 gün 3 kitap
• Y.Lisans /Doktora öğrencileri 30 gün 5 kitap

Ödünç alınan kitap ve benzeri materyalin zam-
anında iade edilmesi gerekir. Ödünç alınan ma-
teryali zamanında iade etmeyen ve süreklilik 
haline getiren kullanıcıya bir dönem boyunca 
kitap verilmez.

Referans ve rezerv kaynaklar (abstrakt, indeks, 
sözlük, ansiklopedi, v.b.)  ödünç olarak veril-
memektedir. 

Esenboğa Uluslararası Dokümantasyon Merkezi



Kütüphaneler Arası Ödünç Verme 
Birimi (ILL/KİTS)

Türkiye Belge Sağlama Sistemi 
(TÜBESS)

Açık ErişimKütüphane Web Sitesi

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kay-
nakların belli kurallar çerçevesinde diğer üniver-
site kütüphanelerinden sağlanması ve isteyen kul-
lanıcıya ödünç verilmesi hizmetidir. Bu sistemden 
yalnızca akademik personel faydalanmaktadır. 
Kütüphaneler arası işbirliği politikaları gereği; 
ödünç kitap isteyen kullanıcı posta ücretinden ve 
iade süresinden sorumludur. Kitabın yıpranması 
ve kaybolması durumunda; kütüphanelerin yö-
netmelikleri gereği önceden belirlenmiş kurallar 
dâhilinde cezalar okuyucu tarafından karşılan-
maktadır.

YÖK üzerinde erişime kapalı tezler Kütüphane-
miz aracılığı ile talep edilmektedir. (2006 ve önce-
si tezler için geçerlidir.)

Bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, 
yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişile-
bilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, 
yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı 
verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve 
her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde 
kamuya ücretsiz açık olmasıdır. 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun seçtiği DSpace Açık 
Erişim programı 2014 yılında kurulmuş olup bil-
imsel çalışmalar düzenli ve sürekli olarak sisteme 
eklenmektedir.

Kütüphanemiz hakkında tüm bilgileri bu-
lacağınız, katalog tarama yapabileceğiniz, online 
işlemler (uzatma, yayın istek, danışma soruları) 
için kullanabileceğiniz, elektronik kaynaklardan 
yararlanabileceğiniz, duyurularımızdan ve etkin-
liklerden haberdar olacağınız alanımızdır. Kul-
lanıcılarımızla daha sağlıklı iletişim kurabilmem-
iz için sürekli güncellenmektedir. 

Kullanıcı Hizmetleri



Kütüphane Kullanım Kuralları
• Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirilmeye 

çalışılmamalıdır.

• Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler hakkında yasal işlem uygulanır.

• Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane kaynaklarını dışarı çıkarmak yasaktır. 

• Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu 
kütüphaneye ait değildir.

• Kurum kimliği olmayan okuyuculara ödünç kitap verilmemektedir.

• Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin kütüphaneden yararlanma süreleri, 
ilgili kişinin Üniversiteden ilişiği kesilmesi halinde sona erer.

İletişim
• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi

 Dumlupınar, 06760 Çubuk/ANKARA
Tel: (0312) 324 15 55-1235  Fax: (0312) 906 29 52

e-Posta: kutuphane@ybu.edu.tr

• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Binası Kütüphanesi

Ayvalı Mah. 150 Sk. Etlik-Keçiören / Ankara
             Tel: 0 312 324 15 55-1242 

•  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası Kütüphanesi

Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara
Tel: 0 312 324 15 55

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Yerleşkesi Kütüphanesi

 Eskişehir Yolu Lodumlu Mevki Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı
            Bilkent Ankara Türkiye

            Tel: (+90) 312 324 15 55/2093

• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Uluslararası 
Dokümantasyon Merkezi

Esenboğa Mahallesi Atatürk Caddesi Çubuk Ankara Türkiye
            Tel: (+90) 312 324 15 55/1247
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