
GTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ 

YAYIN TARAMA REHBERİ 

 

Bu rehber, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin N Blokta hizmet veren 

kütüphanesinin katalog düzenleme işlemi sonrasındaki kullanımına yönelik 

hazırlanmıştır. Kütüphanede yer alan kitaplar ve süreli yayınlar katalog numaraları 

verilerek sıralanmışlardır. Kütüphane veri tabanı dosyası, ücretsiz sahipli bir yazılım 

olan BiblioteQ programı ile açılarak kütüphanedeki yayınlarda tarama yapılabilir. 

Aşağıda bu tarama işleminin nasıl yapılacağı sırayla anlatılmıştır. 

 

1. PROGRAMI İNDİRME ve AÇMA 

Paylaşılan BiblioteQ.rar isimli dosya indirilir ve içerisindeki BiblioteQ klasörü 

bilgisayardaki herhangi bir konuma çıkartılır. Programı kurmaya gerek yoktur. 

Klasörün içerisindeki BiblioteQ.exe adındaki program doğrudan çalıştırılır. 

 

 

BiblioteQ.exe 

programı 
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2. VERİ TABANINI BAĞLAMA 

Kütüphanedeki kitap ve süreli yayınların veri tabanı olarak paylaşılan GTÜ Mimarlık 

Kütüphanesi Veri Tabanı.sqlite isimli dosya bilgisayara indirilir. 

BiblioteQ programında sol üst köşede işaretli olan kısımdan Connect düğmesine basıp, 

veri tabanı olan GTÜ Mimarlık Kütüphanesi Veri Tabanı.sqlite isimli dosya 

bilgisayardaki konumundan bulunarak açılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Connect 

2. Veri tabanının bilgisayardaki konumu seçilir 

3. Connect 



3. YAYIN TARAMA 

Üst kısımda yer alan arama çubuğundan (Search) kitap veya süreli yayın taraması yapılabilir. 

Aradığınız yayını bulamazsanız, kelimelerde Türkçe karakter olup olmadığına bakarak ç, ğ, ş, 

ö, ü yerine c, g, s, o, u kullanarak yeniden deneyebilirsiniz. 

 

* KİTAP veya SÜRELİ YAYININ ADI için - Title 

* YAZAR ve ANAHTAR KELİME için -  Keyword  

* ANA KONU (mimari tasarım, mimarlık tarihi, kent planlama vb.)  için - Category  

seçilebilir. 

 

 

 

 

 

5. Arama çubuğundan arama yapılır 

4. İlgili arama türü seçilir 



4. TARANAN YAYINI KÜTÜPHANEDE BULMA 

Yayın tarandıktan sonra bulunan sonuçlar gösterilir. Aranan yayının üzerine 

tıklandığında program arayüzünün sol kısmında yayına dair bilgiler (yılı, yayınevi vb.) 

çıkar. 

Üçüncü sıradaki, harf ve rakamlardan oluşan kod (Örnek görselde NA 7396 .B63 1996) 

yayının GTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi’ndeki konumunu gösterir. 

 

 

 

 

NOT: Kitap ve süreli yayınları kütüphane içerisinde inceleyip okuyabilirsiniz. Kitap 

ödünç alma işlemleri için kütüphane görevlisine başvurunuz. Henüz kaydınız yok ise 

öncelikle görevli aracılığıyla kütüphaneye kaydolunuz. Öğrenciler tek seferde en fazla 

2 kitabı 14 gün süre ile ödünç alabilirler. 

6. Aranan yayın tıklanarak seçilir 

7. Harf ve rakamlardan 

oluşan kod, yayının 

kütüphanedeki 

konumunu gösterir 


