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Haginosuke

kütüphane maskotu

Tohoku Üniversitesi

Kütüphanesi
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1. Introduction

Tohoku Üniversitesi Kütüphanesi

• Eser sayısı : 4 milyon

• Tarihçe
 Haziran 1907 : Tohoku İmparatorluk Üniversitesinin kuruluşu

 Haziran 1911 : Kütüphane kuruldu (şimdiki arşiv kütüphanesi, Katahira)

 Mayis 1949 : Tohoku Üniversitesi olarak tekrar kuruluş (yeni düzen)

 Kasım 1973 : Ana kütüphane Kawauchi e taşındı.

 1987 : Kütüphane ye bilgi sistemi kuruldu.

 Haziran 2007 : Tohoku Üniversitesi 100. yıldönümü

 Haziran 2011 : Tohoku Üniversitesi kütüphanesi 100. yıldönümü

 Ekim 2014 : Ana kütüphane tamamen yenilendi.
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Tohoku Üniversitesi Kütüphaneleri

Ana kütüphane
(Kawauchi yerleşkesi)

Tibbi kütüphane
(Seiryo yerleşkesi)

Tarim kütüphanesi
(Aobayama yerleşkesi)

Kuzey Aobayama

kütüphanesi
(Aobayama yerleşkesi)

Muhendislik kütüphanesi
(Aobayama yerleşkesi)

Diger kütüphaneler
(Katahira yerleşkesi etc.)
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2. Ana kütüphane hakkında



• Lisans öğrencileri icin kitaplar

• Sosyal bilimler üzerine kitaplar ve eserler

• Mevcut sayisi: yaklasik 2.8 milyon

（Toplamda Tohoku Universitesi kütüphanesinde 4 milyon)

2-1. Temel Bilgiler

8



1. Bina

Esasen

Kitaplar
－Tahsil için

－Araştırma için

1F～3F
Esasen

Makaleler

4F Eski ve Nadir

Eserler

2. Bina

9

Ana kütüphane iki binadan oluşmaktadır.



Calışma Saatleri

• Haftaiçi
Birinci Bina 8：00 ～ 22：00
İkinci Bina 8：45 ～ 17：00 

• Hafta sonları / tatiller
Birinci Bina 10：00 ～ 22：00
İkinci bina kapalı

＊Çalışma saatleri her kütüphane için farklıdır.
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Kütüphaneye nasıl girilir

Öğrenci kimliğinizi veya diğer kimlik kartınızı kullanmalısınız.

kütüphane kartı
（Araştırma öğrencileri
/Akademısyen olmayan 

calısanar）

Çalışan kimlik kartı
（Öğretim üyeleri ve 
akademisyenler）

Mezunlar derneğinin 
ömür boyu üyelik kartı

öğrenci kartı
（Lisans/ Yüksek 

Lisans öğrencileri）

11



Student reading 

rooms ve Global 

Learning Room da

okuduğunuz kitapları 

buraya teslim 

edebilirsiniz.

Kabul ve karşılama
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2-2. Kütüphanede ne 

yapabilirsiniz



Kitapları arayabilir ve 

okuyabilirsiniz

Online Public Access 

Catalog (OPAC)

Okuma ve inceleme
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Fotokopi

Birinci binada 3, ikinci binada 

2 makine bulunmaktadır.

Kitapları ödünç alma ve 

kopyalama

Kitapları ödünç alma

Öğrenci kartı/kütüphane kartı

gereklidir.

Kitapları kendiniz 
ödünç alabilirsiniz！
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Parça sınırı ve ödünç alma 

süresi
Student

reading room
Stack room

Bound 

journals

Lisans
10

3 hafta

25

6 hafta

5

1 hafta

Yüksek lisans

öğrencileri

10

3 hafta

50

6 hafta

5

1 hafta

● “ My library” aracılığıyla kitapları ayırtmak ve ödünç alma sürelerini 

uzatmak mümkündür.

● Her kütüphane için ödünç alma şartları farklıdır. 16



Bilgisayarlar ve kablosuz ağlar

Internet erişimi（75）

Yazıcı（Ücretli）

Kablosuz ağ

Wi-fi icin, ‘sub ID’ gereklidir. 

Detaylar için ‘reference desk’ e sorunuz

17



Dizüstü bilgisayar dolabı

Kilitle Aç

Kimlik 

kartı
Kendiliğinden açılır

Kırmızı: Dolu

Mavi: Boş
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Grup çalışması

Masa ve sandalyeleri 

dilediğiniz gibi 

düzenleyebilirsiniz.

Çalışma bölümü grup 

öğrenimi için ve tartışma için 

rahat bir ortam sağlar.

Çalışma bölümüEsnek çalışma alanı Grup çalışma odası

Grup çalışma odasını 

kullanmak için “My 

Library” aracılığı ile 

ayırtmanız gerekir.
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Danışma ve kütüphaneler arası

ödünç alma

Diğer kütüphanelerden kitap 

almak istiyorum.

Kitapları nasıl 

arayacağım.

Uluslararası Öğrenci
Danışmaya sorun.

Wi-Fi kullanmak 

istiyorum.



2-3. Kat Rehberi



Giriş

Sergi köşesi Çok amaçlı oda**Kahve dükkanı*

*Reading room kısmına yiyecek ve içecek getirmeyiniz. →p.32 Adap

** Ana masaya başvurarak odayı etkinlikler, toplantılar vb. için kullanabilirsiniz.



Bilgisayarlar (75)
Çalışma bölümü

Esnek çalışma alanı

Grup çalışma odasıSesli ve görüntülü eserler

Yeni gelen dergiler

Giriş

23

Ana 

kat



Ana masa

Referans masası
★Uluslararası öğrenciler 

için danışma 

Kütüphaneler 
arası servis

24

Ana 

kat



Kağıt ciltli ve 

büyük kitaplar

Öğrenci

Okuma

odaları

Öğrenci kitapları

Kaynak köşesi （Sözlükler）
Öğrencilerin seçtiği kitaplar

Yukari Collection (Tohoku Universitesi

mensupları ve mezunlarının yazdığı kitaplar)

2F

1F
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Fuaye

Yemek 

yenebilir ve 

konuşulabilir.
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Global Learning Room

Konuşulabilir.

Yurtdışı eğitim hakkında 

bilgi,

Dil öğrenme eserleri, 

uluslararası öğrenciler 

içim kitap köşesi
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Sessiz 

bölge

Özel Araştırma Odası
(Yalnızca Yüksek lisans 

öğrencileri ve akademisyenler. 

‘My Library’ üzerinden ayırtmak 

gereklidir.)

Global Reference Room

BM/AB alakalı eserler, 

Büyük Doğu Japonya 

Depremi kütüphanesi
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“Stack Room Guidance” a 

katılmış Tohoku Universitesi

öğretim üyeleri, yüksek lisans

öğrencileri ve lisans

öğrencileri bu bölüme 

girebilirler.

Stack Room

1.3 milyondan fazla kitap



2. Bina

1F okuma kısmı

2,3F okuma kısmı
30

1-3F

Sınırlı dergiler



Building 2

31

4F

Eski ve nadir 

eserler



Lütfen kütüphaneyi edepli kullanınız!

●Cep telefonu: Telefonunuzun sesini kapatınız veya titreşime alınız. Cep 

telefonu kullanacağınız zaman ilgili kısıma gidiniz.

●Eğer ıslak bir şemsiyeniz varsa, kütüphaneye girmeden girişteki 

şemsiyeliğe koyunuz.

●Hiçbir eşyanızı bir an dahi olsun yalnız bırakmayınız. Gerektiğinde 

kütüphanedeki kilitli dolapları kullanınız. Kilitli dolaplar gündüz kullanımı 

içindir.

●Fuaye ve kahve dükkanı dışında yemek yasaktır. İçecekler şişe veya 

sağlam kapaklı termoslarda kütüphaneye sokulabilir. Kütüphanenin içinde 

ve etrafında sigara içmek yasaktır.

●Stack room a çanta ile giremezsiniz. Lütfen girişin yanındaki kilitli 

dolapları kullanınız.
32



Bilgi edinme

Ⅱ



OPAC nedir?

Her tür eseri arayabileceğiniz bir 

sistem

・Kitaplar

・Dergiler

・Sesli/görüntülü eserler

1. OPAC ile arama

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Aramanızı 

buradan 

geliştirebilirsiniz.

Eserin detaylarını 

buraya yazınız (başlık, 

yazar, ISBN vb.)

1-1. Kitapları aramak

35



İlgili yerleşke / kütüphaneyi 

seçebilirsiniz.

Üniversite içi ve dışı

36

1-1. Kitapları aramak



Anahtar kelime

Arama 

sonuçlarını 

sıralama

37



Arama sonuçlarının sayısı

Sonuçlarda başlık gibi 

bilgiler (kayıt detayları için 

bağlantı)
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Kitabın yeri

Çağrım numarası

Bu numarayı 

kâğıda yazınız

Çağrım numarası kitabın sırt 

kısmında yazmaktadır.
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Derginin adı
×Cilt (volume) no girmeyiniz

×Makale adı ve yazar adı ile 

aramayınız

Eğer dergi adı 

genelse ‘Full Title’ 

ile sınırlandırınız.

Dergi genel ise, 

‘Journals’ ile 

sınırlayınız.

×Basım yılını 

girmeyiniz

1-2. Dergileri arama
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Tam yeri için cilte

tıklayınız.

E-dergi var

Kesin!

Yeri: ‘Economics’ kütüphanesi,

Kawauchi yerleskesi



Dergilerin Tohoku Universitesi ana

kütüphanesindeki yeri

• Dergi yayınlarının yeri

2nci bina

1inci kat: Japonca dergiler A-I

2inci kat：Japonca dergiler J-Z・Yabancı dergiler 

A

3üncü kat：Yabancı dergiler A -Z

• Kitaplar derginin adına göre alfabetik olarak 

sıralanmıştır.
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2. Veritabanları nasıl kullanılır



Ara & Bul > Veritabanı

& Araç dizini

Veritabanlarına erişim
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2-1. CiNii Makaleleri

• Japon enstitüleri tarafından yayınlanmış 

17 milyon makaleyi kapsar.

• 4 milyon yayın çevrimiçidir.

• Referans ve atıf bilgisi.

45
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CiNii Makaleleri
http://ci.nii.ac.jp/

・Japonca makaleler için

arama (Tüm alanlar）

・Bazı durumlarda, tam 

metne erişim.



Arama sonuçlarının dökümü

47

Dergi adı, Sürekli yayın numarası & 

Yayın tarihi

Yazar

Özet

Makale başlığı



Arama kayıdı ayrıntısı

Tam metine

çevrimiçi erişilebilir

Reference

Diğer erişimleri denetlemek

NDL: Milli meclis kütüphanesi

CiNii kitaplar: Universite kütüphaneleri

LINK: E-dergi

OPAC: Tohoku Univ. kütüphanesi
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2-2. Science Direct

• E-dergi ve e-kitaplar için en geniş veri 
tabanlarından biri

• Bilim, teknoloji, tıbbi ve sosyal 
bilimlerde Elsevier tarafından basılmış 
2,500 den fazla e-dergi ve 35,000 e-
kitabı kapsamaktadır.

• Yalnızca Üniversite'den erişim.

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Tüm metin
çevrimiçidir.

51

2-2. Science Direct
Search result example



2-3. Web of Science

• Tüm çalışma alanlarını kapsar.

• 1900 den beri 12,000 nüfüzlu dergi

• Atıf bilgisi

• Yazar bilgisi

• Üniversitenin kayıtlı olduğu dergilerde tam 

metin erişimi

• Yalnızca Üniversite'den erişim.

52



Anahtar kelimeleri girin

Misal eğitim* Japon* yemek*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/



50

Tüm metne

çevrimiçi erişin.

Tohoku Üniv. 

Kütüphanesinde

bulunur.

İlave bilgiler için

başlığa tıklayın

54

Search result example



2-4. Scopus

• Doğa bilimleri, sosyal bilimler, 

beşeri bilimler.

• Geniş aralıkta: Kaynakça ve atıf bilgisinde

en geniş veritabanlarından biri.

• 1800lardan beri 22,000den fazla dergi.

• Yalnızca üniversiteden erişim.

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Search result example

Tarihe, atıfa
ve ilişkiye göre

sıralama

Bu yayını kaynak 
gösteren yayın sayısı

57
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Find a full text

LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Baglantı: Tohoku 

Universitesi'nin

üyeliğini denetle

Publisher da gör



2-5. Uzaktan erişim

E-dergilere, e-kitaplar ve

veritabanlarına üniversite dışından

erişim.

GakuNin

59
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Veritabanı & araç

dizini sayfasına

erişin ve buraya

tıklayın

2-5. Uzaktan erişim



Uzaktan erişilebilen

veritabanlarının dizinini

ve nasıl bağlanılacağını

görebilirsiniz.

61

2-5. Uzaktan erişim



Tohoku-uni kimliginizi

ve sifrenizi girin

62

2-5. Remote Access



63

Diğer servisler

Ⅲ
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1. Kütüphanede internet erişimi*

・Kütüphane bilgisayarından internete giriş

→Tohokudai kimliğinizi girin

・Cihazınız ile kablosuz ağa (Wi-fi) bağlanmak

→ "Sub ID" nizi girin

Tohokudai kimliği nedir?

Tohokudai kimliği, üniversiteye kayıt yaptırdığınızda size atanmış

olan tanımlama kimlik bilgisidir ("Tohoku Universitesi

ID"). "Tohokudai ID" size mühürlü bir zarfta gelir.

Misal: ab12345678 (rastgele 2 harf ve 8 sayı)

Sub ID nedir?

Sub ID, kendinizin belirlediği kimliktir. Sub ID öğrenci numaranızdan

ve "Tohokudai ID" bağımsızdır. Sub ID niz oluşturulmadıkça boştur.

Kablosuz ağı (Wi-Fi) kullanabilmek için Sub ID oluşturmanız

gerekmektedir.

*Ana kütüphane and şube kütüphaneler. Başka kütüphanelerin farklı kuralları olabilir.
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Sub ID yi nasıl oluşturursunuz

Wi-fi (eduroam) bağlantısı için Sub-ID oluşturmalısınız.

①Bu sayfada Tohokudai ID ile oturum açın: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet

②“Regist SubID” den SubID nizi yapılandırın.

Wi-Fi a bağlanırken, girilecekler:

Kullanıcı adı: (SubID niz)@student.tohoku.ac.jp

Şifre: Sub ID şifresi



2. Tohoku Universitesi Kütüphanesi Websitesi

②
①

③

④

①Çevrimiçi katalog araması

②Veritabanları, E-kitaplar, E-dergiler, 

vb.

③Tohoku Universitesi'nin tüm

kütüphaneleri hakkında bilgi

④My Library
66



2-1. My Library
My Library kütüphanenin ödünç alma durumu, ödünç alma süresi 

uzatma ve yayın ısmarlama gibi hizmetlerinden faydalanabileceğiniz bir 

sistemdir. Tohokudai ID ile oturum açarak ''My Library'' i kullanabilirsiniz.

●Ödünç alma 

durumunuzu sorgulayın.

● Tohoku Uni. nin

diğer yerleşkelerinden 

kitap ısmarlayın

● Interlibrary ile 

eser ısmarlayın

●Çalışma odası ayırtın

! Eğer sarı veya beyaz kütüphane kartınız varsa (örn. araştırma öğr.), My 

Library için kayıt olmalısınız. Lütfen başvuru masasına sorun.



2-2. Kitap ve yayın ısmarlamak

• Diğer yerleşkelerdeki kitaplar

→OPAC ile talep edin

• Başka üniversitelerdeki kitaplar

• Diğer yerleşke ve üniversitedelerdeki kitap

ve yayınların nüshaları

→Interlibrary ödünç alma / Fotokopi isteği

68



Diğer yerleşkedeki veya ödünç
alınmış kitapları istemek

69

OPAC ile istek
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MyLibrary de oturum

açın

Interlibrary ödünç / Fotokopi isteği

Japonca site ısmarlama sayfa

sına doğrudan bağlantı içerir



My Library

71



Istediklerinizi almak
için size en yakın

kütüphaneyi
seçmeyi unutmayın.

72

Interlibrary ödünç / Fotokopi isteği



2-3.Yer ayırtma

Kullanılacak

odayı ve

zamanı seçin

・Group Study Room

・Private Research room vs.
73



3. Uluslararası

Öğrenci Masası



Uluslararası Öğrenci Masası
Eğer herhangi bir sorunuz olursa

75



3-1. Ask a librarian

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

İngilizce ve çeşitli dillerde konuşabilen çalışanlarımız Tohoku Üniversitesi 

kütüphanesi ve sağladığımız hizmetler hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilirler.

E-mailTelefon

Görüntülü 
görüşme



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku Universitesi

Kütüphanesi Uluslararası 

öğrenci masası

77

@TUL_Global



Tohoku Üniversitesi Ana Kütüphane

Başvuru Masası

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Tohoku Üniversitesi kütüphanesi temel rehberi 2017


