BİLGİ
MERKEZİ

1

►Kısaca Bilgi Merkezi
2003 yılından bu yana kampüs içerisinde
hizmet veren bilgi merkezi 2014’ten
itibaren P Blok’ta 7 katlı binasıyla 7/24 ve
365 gün hizmet vermeye başlamıştır.
Bilgi Merkezimiz,
•42 MAC Bilgisayar
•14 İkili çalışma alanı
•6 Grup çalışma odası
•1000 kişilik oturma kapasitesi
ile hizmet vermektedir.
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►Misyonumuz ve Vizyonumuz
• Misyonumuz
Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma
ve geliştirme çalışmalarını destekleyen
her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla
zenginleşen, bilginin toplandığı, korunduğu
ve hizmete sunulduğu bir merkez olarak
hizmet vermektir.
Öğrencilerin bilimsel araştırma
alışkanlıklarını geliştirmek için gerekli
desteği sağlamak,
Kütüphane kullanıcılarına bilgiyi
ulaştırmada kaliteli hizmet sunmak,
saygılı olmak, objektif olmak ve bu bilgiye
ulaşırken yenilikçi ve çalışkan olmak.
• Vizyonumuz
Bilgi çağının gerekliliğine bağlı kalarak
güncel literatür takibi ve kullanıcının
bilgiye ulaştırılması
Bilginin, uluslararası bir boyutta
ulaştırılması, korunması ve paylaşıma açık
bir değer haline gelmesini sağlamak.
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53550
basılı kitap

01
Basılı
Kaynaklarımız

02

16550
basılı dergi

03
1127
basılı kitap

Multimedya

536 multimedya

182000 e-kitap
1.000.000’dan
fazla makale

01
EKaynaklarımız

02

28195
e-dergi

03
33
Veritabanı
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Kütüphane Hizmet ve Olanakları
Yayın Sağlama Hizmetleri
Enformasyon Hizmeti
Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiyi
belirlemek, yönlendirmek ve kaynağa hızlı
ulaşımını sağlamak.
Ödünç Verme Hizmeti
(Koleksiyondan yararlanma)
Okuma Salonu Hizmetleri ve tarama
terminalleri
E-Katalog Tarama
Basılı ve E- kaynakların; kitap, dergi, tez vs.
elektronik ortamda aranabileceği internet
arayüzüdür.
E-kitap, E-referans ve E-veritabanları
Kütüphane web sayfasından elektronik
olarak abone olunan kitap, dergi vb.
kaynakların kullanımı
Kütüphaneler arası İşbirliği
Hizmetleri (ILL)
Kütüphaneler arası ödünç yayın belge
sağlama işlemi yapmamızı sağlayacaktır.
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Ödünç Alma Kuralları
Önlisans ve Lisans
En fazla

3

adet kitap ödünç
alınabilir

ödünç alınan kitabın

3

defa uzatma süresi
vardır.

Ödünç alınan kitap
öğrencide

15

gün süre ile kalabilir.
Geciken her kitap için
günlük

1 TL

ceza işlemi
uygulanmaktadır.

Yükseklisans
En fazla

5

adet kitap ödünç
alınabilir

ödünç alınan kitabın

3

defa uzatma süresi
vardır.

6

Ödünç alınan kitap
öğrencide

15

gün süre ile kalabilir.
Geciken her kitap için
günlük

1 TL

ceza işlemi
uygulanmaktadır.

Doktora
En fazla

Ödünç alınan kitap

5

20

adet kitap ödünç
alınabilir

gün süre ile kalabilir.

ödünç alınan kitabın

3

defa uzatma süresi vardır.

Katalog Tarama ve Veritabanları Kullanımı
katalog.aydin.edu.tr adresine girilir,
Filtreleme vasıtasıyla arama örnekteki gibi yapılır,
Çıkan sonucun sağ tarafında aradığınız basılı kaynakla ilgili bilgileri göreceksiniz.
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Katalog Tarama ve
Veritabanları Kullanımı

kutuphane.aydin.edu.tr adresinden
Veritabanları sekmesine girilir,
Ekual Keşif veya herhangi bir veri
tabanının kendi sayfasına girilerek arama
yapılabilir.

Çıkan sonucun alt tarafında tam metin
kısmına tıklanır,
Daha sonra erişim izni olan yayınlar PDF
olarak indirilebilir.
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Kampüs Dışı
Veritabanlarımıza Erişim
Google Chrome için
Proxy ayarları

• İlk olarak Araçlar menüsünden 		
Ayarlar kısmına gidilir.
• Proxy ayarlarına gidilir.
• Yerel Ağ ayarlarına gidilir.
“Ayarları otomatik olarak algıla” ve 	
“Otomatik yapılandırma komut dosyası
kullan” seçenekleri seçili olması gerekir.
• Adres satırına ise;
Akademik Personel için: http://bidb.aydin.
edu.tr/proxy/akademik/proxy.pac
Öğrenciler için: http://bidb.aydin.edu.tr/
proxy/ogrenci/proxy.pac adresi girilir.
Ekrana gelen kullanıcı adı ve
şifre ekranına UBİS kullanıcı
adı ve şifrenizi girmeniz gerekir.
MAC (Safari) İçin
Proxy Ayarları
• İlk olarak Safari’nin Tercihler’ine gidilir.
• Karşınızda çıkan ekrandan Proxy
Ayarlarını Değiştir’e tıklanır.
• Bu adımda Otomatik Proxy
Konfigrasyonu seçilir.
URL kısmına ise;
Akademik Personel için
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http://bidb.aydin.edu.tr/ proxy/
akademik/proxy.pac
• Öğrenciler için: http://bidb.aydin.edu.tr/
proxy/ogrenci/proxy.pac adresi girilir
• Bu işlemler tamamlandıktan sonra
herhangi bir veritabanına erişmek
istediğinizde karşınızı bu sayfa
çıkacaktır. Sistem Tercihleri butonuna
tıklanarak ilerlenmelidir.
• Ekrana gelen kullanıcı adı ve
şifre ekranına UBİS kullanıcı
adı ve şifrenizi girmeniz gerekir.

Android için Veritabanı
Proxy Ayarları

• Ayarlar’dan Wi-Fi ayarlarına gidilir,
ardından aktif ağ için “ağı değiştir”
seçeneğine tıklanır.
• Gelişmiş seçenekleri göster butonuna
tıklanır.
• Proxy Otomatik konuma getirilir.
• PAC URL kısmına
Öğrenci iseniz
http://bidb.aydin.edu.tr/proxy/ogrenci/
proxy.pac
adresi
Personel iseniz
http://bidb.aydin.edu.tr/proxy/
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akademik/proxy.pac
adresi girilir ve kaydedilir.
• Son aşamada ekrana gelen “kullanıcı
adı” ve “şifre” kısmına ubis kullanıcı adı ve
şifresi girilir.

İOS için Veritabanı
Proxy Ayarları

• Ayarlar’dan Wi-Fi ayarlarına gidilir,
ardından “i” harfine tıklanır.
• Kapalı konumda olan Proxy’yi Ayarla
seçeneğine tıklanır.
• Proxy Otomatik konuma getirilir ve
ardından URL kısmına;
Öğrenci iseniz
http://bidb.aydin.edu.tr/proxy/ogrenci/
proxy.pac
adresi
Personel iseniz
http://bidb.aydin.edu.tr/proxy/
akademik/proxy.pac adresi girilir.
• Proxy ayarı kaydedildikten sonra
herhangi bir veritabanına girerken ekrana
“Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekiyor”
uyarısı gelir. Bu aşamada “Sonra”
butonuna tıklanır.
• Son aşamada ekrana gelen “kullanıcı
adı” ve “şifre” kısmına ubis kullanıcı adı ve
şifresi girilir.
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İstanbul Aydın Üniversitesi
Açık Arşiv Sistemi
Açık erişim, akademik ve bilimsel
araştırmaların her hangi bir kanuni,
mali veya teknik bir engel olmaksızın
elektronik olarak erişilebilmesini
sağlayarak yayınların kullanılabilir bir
şekilde kamuya ücretsiz ve engelsiz olarak
açılmasıdır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Açık Arşiv
Sistemi de üniversite bünyesinde
yayımlanmış bilimsel-akademik
çalışmaların yüksek lisans tezlerinin
herkes tarafından görünürlüğe kavuşması
için kurulmuş bir sistemdir.
Kullanıcılar, acikarsiv.aydin.edu.
tr adresine girerek sisteme dahil
olan yayınları tam metin olarak
görüntüleyebilirler.
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Kampüs içinde Bilgi Merkezi

S

BAYAN WC / WC FOR LADIES
BAY WC / WC FOR GENTLEMEN

KAT / FLOOR :4
KAT / FLOOR : 2

KAT / FLOOR :3

BAYAN WC / WC FOR LADIES
BAY WC / WC FOR GENTLEMEN
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KAT / FLOOR: -1

OTURMA ALANLARI / SEATS
KAFE / CAFE
BAYAN WC / WC FOR LADIES
BAY WC / WC FOR GENTLEMEN

-2

Bilgi Merkezi Yerleşim Planı

KAT / FLOOR: 1

REFERANS KAYNAKLARI (SÖZLÜKLER) / REFE

BAYAN WC / WC FOR LADIES
BAY WC / WC FOR GENTLEMEN

ERKEK ABDESTHANE / LAVATORY FOR GENTL

R) / REFERENCE COLLECTION (DICTIONARIES)

R GENTLEMEN
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Istanbul Aydın University
Telefon: 0212 444 1 428
Fax: 0212 425 57 59

