
                                                                                                                              

 

 

 

OKUL KÜTÜPHANEMİZ TAMAMEN YENİLENDİ 

Kullanıcılarımızı araştırma yapmaya yönlendirecek ve ders çalışmaya motive edecek, onların boş 

zamanlarını değerlendirmek isteyecekleri konfrolu bir kütüphane oluşturmak amacıyla 

kütüphanemiz tamamen yenilendi. Kütüphanenin yer zemini, ışıklandırma  sistemi, perdeleri 

yenilenerek, yeni mobilyalar (kitap rafı, dergi gösterim rafı, masa, sandalye, lambalar) sipariş edildi.   

  Eski Kütüphanemizden Bir Kare      Yeni Kütüphanemizden Bir Kare 

      

Büyük değişimden sonra kütüphanemizin kullanım oranı daha da arttı. Kütüphane otomasyon sistemi 

SirsiDynix’den 10.09.2018-24.12.2018 tarihleri arasında alınan istatistiklere göre ödünç verilen materyal 

sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

KULLANICI PROFİLİ KİTAP BASİT KİTAP HAZIRLIK KİTAPLARI DVD VCD TOTAL 

LİSE ÖĞRENCİ 863 7 43 0 0 913 

LİSE AKADEMİK 169 0 0 9 12 190 

LİSE PERSONEL 10 0 0 0 0 10 

İLKOKUL ÖĞRENCİ 6 0 0 0 0 6 

İLKOKUL AKADEMİK 13 0 0 0 0 13 

TOTAL 1062 7 43 9 12 1133 

Kütüphane koleksiyonunun güncellenmesi ve kütüphanede yer açmak amacıyla beş yıldır hiç ödünç 

alınmamış, çift kopya olan ve kullanımdan dolayı çok yıpranmış materyaller (kitap, DVD, VCD, CD 

vb.) kütüphane koleksiyonundan çıkarıldı. Koleksiyondan çıkarılan kullanılabilecek durumda olan 

materyaller  ODTÜ Öğrenci Topluluğu’na bağışlandı. 



BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK KÜTÜPHANE DERSLERİ 

Öğrencilerimize lise ve üniversite yaşamlarında gerekli olan yaşam boyu kullanabilecekleri bilgi 

okuryazarlığıyla ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimize,         

15 Ekim – 16 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 35 saat (her bir sınıfa 7 saat) aşağıda belirtilen konularda 

dersler verildi.   

     

1. Akademik dürüstlük nedir? Akademik dürüstlük ile ilgili temel kavramlar nelerdir? Telif hakkı 

nedir? Adil kullanım nedir? İntihal nedir?  Web 2.0 ile ilgili intihal türleri nelerdir? Bilinçli ve 

bilinçsiz intihal nedir? İntihalden kaçınmak için nelere dikkat etmeliyiz? 

2. Kütüphane tanıtımı: Bu ders kapsamında kütüphane yerleşimi, verilen hizmetler (ödünç verme, 

referans hizmetleri, teknik hizmetler), kütüphanemizde bulunan bilgi kaynakları (basılı, görsel 

işitsel, süreli yayınlar, veritabanları), sınıflama sistemleri (Dewey, LC), raflarda kullanılan 

etiketler ve anlamları hakkında bilgi verilmiştir. Katalog nedir? Katalog taraması nasıl yapılır 

uygulamalı olarak gösterilmiştir.  

3. Başarılı bir ödev hazırlamak için “Büyük Bilişsel Altılı Modeli”ni uygulayabilme. Bu modelin bilgi 

gereksinimini tanımlama, bilgi arama stratejileri oluşturma, bilginin yerini bulma ve gerekli 

bilgiyi alma, bilgiyi kullanma, sentezleme ve değerlendirme aşamaları açıklanmıştır.  5N-1K 

yöntemi ile konu genişletme ve daraltma, ana ve alt konu başlıklarını belirleme uygulamalı 

olarak gösterilmiştir.  Bir araştırma- proje ödevinde bulunması gereken bölümler açıklanmıştır. 

4. Okulumuzda kullanılan uluslararası araştırma yazım standartı “MLA 8th” nedir? Araştırma ve 

proje ödevlerinde yararlanılan kaynaklar metin içinde ve sonunda nasıl gösterilir? Kaynakça-

Bibliografya nedir? MLA’in sekizinci basımına göre kaynak türlerine göre kaynakça nasıl yazılır? 

Kaynakça yazımı ile ilgili grup çalışması yapılmıştır. Kaynakça hazırlamaya yarayan atıf 

üreteçleri (EasyBib, Citation Machine vb.) nelerdir? Nasıl kullanılır?  



5. Alıntı ve paraphrasing nedir?  Kısa, uzun ve dolaylı 

alıntı nedir? Tablo, grafik, resim gibi görseller nasıl 

gösterilir? Bu konularla ilgili uygulama yapılmıştır. 

6. Veritabanı nedir? Nasıl tarama yapılır? Anahtar 

kelime seçimi nasıl yapılır? Booelan operatörleri nasıl 

kullanılır? Uygulama yapılmıştır. Moodle’da 

“Kütüphane” isimli ders oluşturulmuş ve tüm ders 

sunumları öğrencilerin erişimi için Moodle’a 

yüklenmiştir.  

ULUSAL ve ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE REHBERLİK  

Ulusal programda okuyan öğrenciler her dersten en az bir performans ödevi ve seçecekleri en az bir 

dersten bir proje ödevi hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin araştırmalarını uluslararası 

standarlardan MLA’in sekizinci basımına göre akademik dille yazmaları beklenmektedir. Ulusal 

programda okuyan öğrencilere ihtiyaç duydukları konularda (konu belirleme, katalog taraması, 

veritabanı taraması, akademik yazım, MLA, alıntı ve paraphrasing yapma, kaynakça yazımı vb.) 

rehberlik yapılmıştır. 

Uluslararası Diploma Programında okuyan öğrencilerin diploma alabilmeleri için seçecekleri bir 

dersten 4000 kelimelik “Bitirme Tezi-Extended Essay” yazmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu 

çalışmaları akademik dürsütlük ilkesi çerçevesinde, uluslararası standartlardan MLA 

standartlarında yazmaları beklenmektedir. 12-IB öğrencilerine randevu verilmek suretiyle akademik 

yazım konusunda 26 saat danışmanlık yapıldı. 10 Pre-IB ve 11-IB sınıflarına akademik yazım ile ilgili talep 

ettikleri konularda rehberlik yapılmıştır. 

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİNE ÜYE OLAN ÖĞRENCİ SAYIMIZDA ARTIŞ OLDU  

Öğrencilerimiz Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’ne üye olarak kitap ödünç alabilirler. Birinci 

dönem 44 kullanıcımız (43 öğrenci, 1 öğretmen) için Üniversite Kütüphanesi Kullanıcı Kartı ile ilgili 

işlemler yapıldı. Üniversite Kütüphanesi’nden ödünç materyal almak isteyen öğrencilerimizin üyelik 

işlemleri için bir adet vesikalık fotoğraf ile uzman okul kütüphanecimize başvurabilirler.  

ŞUBAT TATİLİ İÇİN KİTAP ÖDÜNÇ ALDINIZ MI? 

Öğrenci ve öğretmenlerimiz ara tatil için kütüphanemizden ödünç kitap 

alabilirler. Kütüphaneden ödünç kitap alan ve iade tarihi tatil dönemine gelen 

öğrenciler aksacli@bilkent.edu.tr adresine mail göndererek kitaplarının süresini 

uzatabilirler. 

mailto:aksacli@bilkent.edu.tr


KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUMUZ ZENGİNLEŞİYOR    

Okul kütüphanesi koleksiyonuna bu dönem satın alma yoluyla 117 adet kitap ve 3 DVD, bağış 

yoluyla 31 kitap olmak üzere toplam 151 adet materyal sağlanmıştır. Satın alınan materyallerin 

sınıflama ve kataloglama işlemleri tamamlanarak kullanıcılarımızın kullanımına sunulmuştur. 

Kütüphane koleksiyonumuzun gelişmesi için öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin 

görüşlerini önemsiyoruz. Kütüphanede görmek istediğiniz materyaller konusunda uzman 

kütüphanecimizi bilgilendirebilirsiniz.  

YENİ GELEN KİTAPLARDAN... 

 

             

   

İDV Özel Bilkent Lisesi Uzman Kütüphaneci, TDOEIA Ödül Lideri Ayşegül YAZAR 
0312 2908944,  aksacli@bilkent.edu.tr  
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