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ÇOMÜ Kütüphaneleri 

 

 7/24 hizmet  

 Gece ücretsiz ulaşım imkanı 

 Ana bina 5000 m² ve ek bina 3300 m² 
olmak üzere 8300 m² hizmet alanı 

 Toplam 1000 kişilik oturma kapasitesi 

 Günlük ortalama 7.000 kullanıcı ziyareti 

 Zengin basılı yayın koleksiyonu 

 Milyonlarca elektronik yayına erişim 



Kütüphane Hizmetleri 

 Ödünç tablet hizmeti 

 Kütüphane tanıtımı ve kullanıcı eğitimi 

 Kütüphanelerarası Ödünç hizmeti 

 Sipariş için yayın önerisi hizmeti 

 Ders kaynakları için rezerv hizmeti 

 Elektronik yayınlara kampüs içinden ve 

kampüs dışından erişim 

 Ücretsiz tarayıcı hizmeti 



Kütüphane Koleksiyonu 

 500.000 den fazla basılı yayın 

 90.000 den fazla basılı süreli yayın arşivi 

 10.000 den fazla multimedya materyal 

 80 den fazla veritabanı aboneliği 

 3 milyondan fazla e-kitap 

 3000 den fazla e-gazete 

 2 milyondan fazla e-tez 

 30.000 den fazla tam metin e-dergi 



Elektronik ve Basılı Yayınlarımızın 

Tamamına tek bir arayüzden 

ulaşabilirsiniz. (EDS) 

 Dünyanın en çok tercih edilen keşif aracı 

 Dünya üzerinde 4.000 den fazla kütüphane EDS kullanmaktadır. 

 Kütüphanemizin abone olduğu tüm kaynaklara tek bir arayüzden hızlı 

ve basit erişim sağlar. 

 Tek tek veritabanları içerisinden tarama yapmak araştırmacılar için 

önemli bir zaman kaybı demektir. EDS ile tek bir arama kutusundan, 

ilgili tüm kaynaklara erişim ve bu kaynaklar arasından daraltıcıları 

kullanarak istediğimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak mümkündür. 



EDS (Ebsco Discovery Service) 



EDS (Ebsco Discovery Service) 



Kampüs Dışı Erişim 

 Kampüs Dışı Erişim Nedir? 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensuplarının, kütüphane 

elektronik kaynaklarına (veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar vb.) 

kampüs dışından erişimini sağlayan olanaktır. 

 "Kampüs Dışı Erişim"den kimler yararlanabilir? 

Lisans anlaşmaları gereği, Kampüs Dışı Erişim hizmetinden 

sadece aşağıda belirlenen gruplar yararlanabilir. 

 Akademisyenler 

 Üniversite çalışanları 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri 



Kampüs Dışı Erişim 



e-Kitaplar 

 ÇOMÜ kütüphanesi 3 milyondan fazla elektronik kitaba erişim sağlamaktadır. 

 e-Kitaplar ; Tıp, Fizik, Astronomi, Mühendislik, Fen Bilimleri,  Mimarlık, Kültür, 

Sanat, Matematik ve daha birçok konuyu içerir.  

 e-Kitapları ödünç alabilir, bilgisayarlarınıza, taşınabilir cihazlara (e-kitap okuyucu 

tabletler, ipad vs) indirebilir, aktarabilir ve offline olarak çevrimdışıyken 

okuyabilirsiniz. 

 e-Kitapların içerisinde gezinmek, not almak, alınan notları sonradan görüntülemek, 

tarama yapmak mümkündür. 

 e-Kitapları ödünç alabilmeniz, taşınabilir cihazlarınıza (ebook okuyucu tabletler, 

ipad vs) indirebilmeniz, transfer edebilmeniz ve offline olarak çevrimdışı iken 

okuyabilmeniz icin Adobe Content Server, Adobe Digital Editions vb. programları  

yüklemeniz gerekmektedir.  



e-Kitaplar 



e-Gazeteler  

(Press Reader – Günlük 3.000+) 

 

 100'den fazla ülkeye ve 60'tan fazla dile erişim imkanı 

 Yayın adı, ilgi alanı, ülke veya dil tercihine göre arama yaparak 

içerikleri kolayca keşfedebilirsiniz. 

 Yayınları ve haberleri aynen basılı yayınların formatında 

okuyabilirsiniz. 

 Hiçbir gelişmeyi kaçırmamak için en sevdiğiniz yayınların otomatik 

teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. 

 Tüm sayıları indirerek çevrimdışı okuyabilirsiniz. 

 



e-Gazeteler  

(Press Reader – Günlük 3.000+) 

 Yayınları yaklaşık 16 dile anında çevirebilirsiniz. 

 İstek üzerine anlatım özelliği ile yayınları sesli dinleyebilirsiniz. 

 İlgilendiğiniz konuyla ilgili gelişmiş arama yaparak, birden fazla yayından ilgili 

yazılara ulaşabilirsiniz. 

 Daha sonra okumak, bakmak veya paylaşmak istediğiniz yazıları 

işaretleyebilirsiniz. 

 Makalelere yorum yapabilir, oy verebilirsiniz. 

 Yazıları e-posta yoluyla veya Facebook ve Twitter üzerinden 

paylaşabilirsiniz. 

 "Konularım" altındaki anahtar sözcükler için bildirim ayarlayarak önemli 

haberleri anında görebilirsiniz. 

 Tam içerikli sayfaları veya makaleleri yazdırabilirsiniz. 



e-Gazeteler  



e-Tezler 

ProQuest Dissertations & Theses Global 

 

 İşletme, Ekonomi, Tıp, Fen, Teknoloji, Ziraat, Sosyal Bilimler, Sanat, 

Beşeri Bilimler vs. Alanlarında 2 milyondan fazla teze erişim. 

 Dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonlarından biridir. 

 ProQuest'te "Araştırmam" hesabı oluşturabilir, bulduğunuz ve 

oluşturduğunuz içeriği ve destekleyici materyali kaydedebilir, 

yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz. Araştırmam'a belgeleri, aramaları, 

etiketleri, paylaşılan listeleri, arama uyarılarını, RSS akışlarını ve daha 

fazlasını dahil edebilirsiniz. 



e-Tezler 

ProQuest Dissertations & Theses Global 



e-Tezler 

ProQuest Dissertations & Theses Global 



ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi 

 

 ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi; ÇOMÜ tarafından doğrudan yada dolaylı 

olarak desteklenen ve ÇOMÜ çalışanları tarafından oluşturulan tüm 

akademik çalışmaları bir araya toplayarak paylaşılmasını sağlar.  

 Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda 

kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır.  

 Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda 

oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer almasını sağlar. 



ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi 



 

 Makalelerinizi yönetmek, paylaşmak, okumak, notlar almak ve alıntı yapmak için 

kullanabileceğiniz ücretsiz yazılımdır. 

 Aynı zamanda makalelerinizi çevrimiçi yönetebileceğiniz yeni trendleri ve 

istatistikleri keşfedebileceğiniz ve benzer konularda çalışan araştırmacılarla iletişim 

kurabileceğiniz bir araştırma ağıdır. 

 Referanslarınızı otomatik olarak istediğiniz stilde oluşturabilirsiniz. 

 Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, daha önce kullandığınız dokümanlara online 

erişim sağlayabilirsiniz. 

 Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde dokümanlarınızı 

okuyabilirsiniz. 

 Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka 

makaleleri önerir. 



Koleksiyonunuzu kurun ve yönetin 

Etiketler ve notlar ekleyin ve belge bilgilerini 
düzenleyin 

Bütün belgelerinizi gösteren kütüphane (alıntı veya tablo 
görünümü 

Makaleleri yazar, anahtar 
kelime, etiketler veya yayınlara 
göre filtreleyin 



 

 Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları 

engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.  

 Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri 

havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, 

benzerlikler,usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik 

raporu oluşturulur.  

 Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve 

yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 

milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. 

 Turnitin'i kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam 

zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...@comu.edu.tr) 

busrabircan@comu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari 

pozisyon, ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri 

gereklidir. 



 iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora 

derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; 

akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç) intihalleri 

tespit etmek amacıyla hizmetine sunulmuştur.  

 iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve 

yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. 

Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, 

sistemin veri havuzuna eklenmemektedir. 

 Programı kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam 

zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...@comu.edu.tr) 

busrabircan@comu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari 

pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri 

gereklidir. 

 Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde 

kullanılmamalıdır. 


