
Yeni Dönemde Başarılar!

Kütüphanemiz Zenginleşmiş İçeriği ile Evinizde

Bu sene yerleşkemiz baharı ne yazık ki sizsiz yaşıyor, Yaz Döneminde TOBB ETÜ’de 
acil durum eğitimi evden devam ediyor. Üniversitemizin diğer tüm okullardan fark-
lı olarak üç dönem olması, bizi kısıtlı sürede farklı kararlar almak durumunda bırak-
sa da eğitimi kesintiye uğratmamak için en uygun düzenlemeleri hayata geçirdik.  

Dileğimiz, tüm TOBB ETÜ’lülerin bu dönemi en verimli şekilde tamamlaması. Hepimiz 
için güzel bir dönem olsun!

2019-2020 Yaz Döneminde, hem kütüphanemizin sunduğu hem de birçok ya-
yınevinin bu döneme özel ücretsiz açtığı koleksiyonlarla zenginleşmiş elektro-
nik kaynaktan, vekil sunucu aracılığıyla evinizde yararlanabilirsiniz.

Cambridge Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi ders kitapları, De Gruyter Yayınevi-
nin tüm kitapları, HiperKitap ve Turcademy’de yer alan çok sayıda Türkçe kitap 
ile Karger FastFact serisinin yanı sıra döneme özel erişilebilen genel ve konuya 
özel birçok koleksiyona kütüphanemizden ulaşmanız mümkün.

Veri tabanlarının bilgilerine ve webmail adresinizle giriş yapabileceğiniz sunu-
cu ekranına Kütüphane Veri Tabanları sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.  Yeni 
eklenen kaynakları Kütüphane duyurularından ve sosyal medya hesaplarından 
takip etmeyi unutmayın. 

Vekil sunucu gerekmeksizin erişilebilen çok sayıda değerli kaynak için ise kü-
tüphanemizin üyesi olduğu ANKOS Konsorsiyumun sayfasını incelemenizi 
öneririz. 

@tobbetukutuphane @tobbetukutuphane @etukutuphane

Mayıs

http://etu.edu.tr/files/dosyalar/2020/05/07/0c33244070fd42cea10d129248fa0b1e.pdf
http://etu.edu.tr/files/dosyalar/2020/05/07/0c33244070fd42cea10d129248fa0b1e.pdf
https://www.etu.edu.tr/tr/kutuphane/veritabanlari
https://ankos.org.tr/tr/koronoavirus-covid-19-ucretsiz-icerikler/


#EvdeKal
Bu süreçte tüm dünyada çok sayıda içerik ücretsiz olarak çevrimiçi erişime açılmışken seveceğinizi dü-
şündüğümüz bazılarını sizinle paylaşmak istedik. Siz de önerilerinizi, keşfettiğiniz kaynakları ya da bu 
dönemde kendi aktivitelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. >> iletisim@etu.edu.tr 

#
evde

Etkinlikler Çevrimiçi Devam Ediyor

Öğrenci topluluklarımız toplantı ve etkinliklerini dijital ortama taşımaya devam ediyor.

Ekonomi Topluluğu webinar serisi kapsamında Nisan ayı boyunca Soner Canko, Ahmet 
Usta, Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, Prof. Dr. Begüm Özkaynak gibi isimleri ağırlarken Gast-
ronomi Topluluğu da Dilek Yalçın Demiralp ile Parmakültür webinar’ine ev sahipliği yap-
tı. Müzik Topluluğu ise Zoom üzerinden bir araya gelerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızın 100. yılını müzikle kutladı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek topluluk etkinliklerinden bazıları ise şöyle;

Bloomberg Media’dan Öğrencilere Ücretsiz Abonelik

Bloomberg Media tüm dünyadaki üniversite öğrencilerine 31 Temmuz tarihine 
kadar ücretsiz abonelik sunmaya başladı. Buradan daha fazla bilgiye ve üniver-
site e-posta adresiniz ile kayıt olabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Springer E-Kitap Listesi

Springer tarafından erişime açılan bilim, teknoloji, mühen-
dislik ve psikoloji gibi alanlardaki çok sayıda kitabı burada 
bulabilirsiniz.

Walker Dialogues and Film Retrospectives

The Walker Art Center, aralarında Agnes Varda, Luca Gua-
dagnino, Bong Joon Ho, Wim Wenders ve Julia Reichert gibi 
isimlerin bulunduğu sinema dünyasından oyuncu, yönet-
men, yazar ve yapımcılarla 1990 yılından bu yana gerçekleş-
tirdiği video röportajları erişime açtı. Koleksiyona buradan 
ulaşabilirsiniz.

Rahmi Koç Müzesi

Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen ve çevrimiçi ziyarete açılan 
çok sayıda objeyi bu adresten inceleyebilirsiniz.

Pera Müzesi

Pera Müzesi’nin çevrimiçi sergilerini Google Arts & Culture 
üzerinden gezebilirsiniz.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 3D Sergi Turları

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından çevrimiçi olarak sunulan “Bir Zamanlar Toros-
larda: Sagalassos” sergisini buradan gezebilirsiniz.

Viyana Devlet Operası

Viyana Devlet Operası’nın ücretsiz erişime açtığı gösterileri bu adresten 
kayıt olarak uygulama veya web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

Metropolitan Operası

Metropolitan Operası web sitesi üzerinden performanslara canlı ya da 
yayında kaldığı 24 saatlik süre içerisinde ulaşabilirsiniz. 

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23. yılında izleyicilerle çevrimiçi buluşuyor. 
7-14 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivali buradan takip edebilirsiniz.

Artists’ Film International 2020

İstanbul Modern’in 29 Nisan – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı “Uluslararası 
Sanatçı Filmleri” programında yer alan “lisan” konulu sekiz filmi buradan izleyebilirsiniz.

Topluluklarımızı sosyal medya ve https://ortam.etu.edu.tr/ üzerinden takip edebilirsiniz.

TOBB ETÜ BKFT
Online FRP Etkinliği,
9 Mayıs 2020 Saat: 15:00

Gastronomi Topluluğu
Canlı Yayın: “Sporcu Beslenmesi ve 
Egzersizleri” - Ali Kesebir,
9 Mayıs 2020 Saat: 21:00

Tasarım Kültürü ve Mimarlık Topluluğu
Insta-Amfi serisi: 
Meyssam Seddigh, 9 Mayıs 2020 Saat: 17:00
Hamid Hassanzadeh, 10 Mayıs 2020 Saat: 17:00

Ekonomi Topluluğu
Webinar: “Sanat ve Kültür Ekonomisi”
Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges,
11 Mayıs 2020 Saat: 21:00

https://www.bloombergmedia.com/press/subs-for-students-offer/ 
https://www.thebiomics.com/blog/springer-free-books-download.html
https://walkerart.org/magazine/series/dialogues-film-retrospectives
http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu
https://artsandculture.google.com/partner/pera-museum?hl=tr
http://sanat.ykykultur.com.tr/sergiler/bir-zamanlar-toroslarda-sagalassos
https://www.staatsoperlive.com/ 
https://www.metopera.org/user-information/coronavirus-updates/
https://ucansupurge.org.tr/festival/23-ucan-supurge-film-festivali/
https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/artists-film-international-2020_2444.html
https://ortam.etu.edu.tr/

