Araştırmaya

Nereden Başlamalıyım?
Kütüphanede raflar arasında dolaşarak
(Zahmetli bir yöntem önerilmez.)

Araştırmanıza başlamak
için doğru bir adım atmış
bulunuyorsunuz. Kütüphane
katalogları kütüphanedeki
tüm materyallerin bir
listesidir.

Kütüphane kataloğunu
kullanmayı bilmiyorsanız,
danışman kütüphanecilerden
yardım alabilirsiniz.

Aradığım materyali
katalogda buldum.
Ne yapmalıyım?

Kütüphane kataloglarını kullanarak
Kütüphane binası içindeyseniz, giriş katında ve diğer
katlarda bu iş için ayrılmış bilgisayarları kullanabilirsiniz.

Eğer bina dışındaysanız, www.kdm.anadolu.edu.tr
adresinden araştırmalarınızı yapabilirsiniz.

Araştırmamı
genişletmem gerekiyor.
Ne yapmalıyım?

Araştırmam tezleri de
kapsasın. Tezlere
nasıl ulaşacağım?

Aradığım materyali katalogda buldum.
Ne yapmalıyım?

anasayfa

Basılı materyal ise;
Eğer materyal ödünçte gözükmüyor ve kullanılabilir
durumdaysa; harf ve rakamlardan oluşan yer numarasını alıp
ilgili kata çıkarak materyale ulaşabilirsiniz.

Elektronik Materyal ise;
Elektronik kaynaklara ulaşmak için internet bağlantılı
bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Bilgisayarınız yoksa;
Enformasyon Odası’nı kullanabilirsiniz ya da
kütüphaneden ödünç tablet alabilirsiniz.
E-kaynaklara kampüs dışından erişim sağlamak
için kütüphane web sayfasında yer alan
uzaktan erişim menüsünü inceleyerek
gerekli ayarları yapmanız gerekmektedir.

Katalog kaydında materyalin
ödünç bilgisini kontrol edin.
Kütüphanemizde,
Amerikan Kongre Kütüphanesi
Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır.
Harfler konuları temsil etmektedir
ve hangi harfin hangi konuya karşılık
geldiğini raflar üzerinde
görebilirsiniz. Elinizdeki harfe göre
ilgili rafa yönelebilirsiniz.
Rafta kitaplar, aldıkları sınıflama
numarasına göre soldan sağa
doğru dizilmişlerdir.

E-kaynakların kullanımı için danışman kütüphanecilerden; bağlantı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız
sistem kütüphanecilerinden yardım alabilirsiniz.

Aradığım materyal ödünçte değil,
fakat yerinde de yok. Ne yapmalıyım?

anasayfa

Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kullanıcılar, materyallere
engelsiz bir biçimde raflar arasında dolaşarak ulaşabilmektedirler.
Aradığınız materyali
bir başka kullanıcı
kullanıyor olabilir.

Yıprandığı için görevliler
tarafından bir başka alana
çekilmiş olabilir.

Materyal yanlış yere
yerleştirilmiş olabilir.

*Kat görevlilerinden yardım isteyiniz.

Aradığım kitabı buldum şimdi ne yapmalıyım?
Ödünç materyal alma hakkına sahipseniz,
materyali ödünç alabilirsiniz. Bunun için
Ödünç Bölümü’ne başvurabilirsiniz ya da
Ödünç İstasyonlarını kullanabilirsiniz.
Yeterli yardımı alamadıysanız Kullanıcı Hizmetleri

Sorumlusu ile görüşünüz.

Ödünç alma hakkına sahip değilseniz;
materyalin telif haklarına uyarak
fotokopisini çektirebilirsiniz
ya da kütüphane içinde kullanabilirsiniz.

Araştırmamı genişletmem gerekiyor.
Ne yapmalıyım?

anasayfa

ULUSAL KAYNAKLARI KULLANARAK
Türkiye’deki birçok kütüphane kataloğuna www.toplukatalog.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Tübitak Ulakbim Ulusal
Veri Tabanları

Milli Kütüphane Makaleler
Bibliyografyası

Ulusal veri tabanlarını kapsar.
İçeriğinde TÜBİTAK destekli
projeler, Sosyal Bilimler, Fen
Bilimleri, Hukuk ve Yaşam
Bilimleri ile ilgili yayınlar vardır.
Tam metne ulaşılmaktadır. Tam
metin erişimi olmayan yayınlar
ULAKBİM belge sağlama hizmeti
ile sağlanabilmektedir.

Milli Kütüphane kuruluş amacına göre;
ülkemizde çıkan yayınları toplayarak
bunu kullanıcılara bibliyografyalar
aracılığıyla duyurmaktadır. Makaleler
Bibliyografyası; Milli Kütüphaneye
ulaşmış Türkçe dergilerde çıkan
makalelerden oluşmaktadır. Dergi adı,
yıl, cilt, sayı, sayfa numarasını içeren
bibliyografik bilgi vermektedir. Buradan
makalelerin tam metnine ulaşılmaz.

uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

Tübitak Ulakbim
Türkiye Kurumsal
Arşiv
Ülkemizdeki 61 kurumsal
arşivin 357.542 adet
kaydını içeren bir sitedir.
Üniversitelerin kendi
kurumsal yayınlarını
ücretsiz olarak hizmete
açtıkları bir alandır.
arsiv.ulakbim.gov.tr/

makaleler.mkutup.gov.tr/

Uluslararası Kaynaklar

Araştırmamı
genişletmem
gerekiyor.
ARAŞTIRMAMI
GENİŞLETMEM
GEREKİYOR.
NE
NeYAPMALIYIM?
Yapmalıyım?

anasayfa

ULUSLARARASI KAYNAKLARI KULLANARAK
EDS
Kütüphanenin sahip olduğu
basılı kaynakların yanında
e-kaynakları da taramanıza
olanak tarayan bir toplu
tarama sistemidir.

Uluslararası kaynakları en zengin biçimiyle sizlere sunan
veritabanlarına kütüphane web sayfasında, EDS toplu tarama
motorunu ya da e-kaynaklar sekmesini kullanarak erişebilirsiniz.

E-Kaynaklar sekmesinde, kütüphanenin abone olduğu
e-kitaplar, e-dergiler ve veritabanları yer almaktadır.Her veritabanın
üzerine gelerek içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Araştırmam tezleri de kapsasın.
Tezlere nasıl ulaşacağım?

anasayfa

ULUSAL TEZ KATALOĞU
Kütüphane kataloğundan tezler seçeneğini
kullanarak, üniversitemizde yapılmış yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlilik tezlerini bulabilirsiniz.

YÖK Ulusal Tez Merkezi ülkemizde yapılan yüksek lisans,
doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık tezlerini
toplayan ve araştırmacıların hizmetine sunan bir merkezdir.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Tez yazarının herhangi bir
kısıtlaması yoksa, tezlerin tam
metinlerine;

libra.anadolu.edu.tr
adreslerini kullanarak erişim
sağlayabilirsiniz.

ULUSLARARASI TEZ KATALOĞU
Proquest Dissertations and Theses Global Mühendislik,
Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına
kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve yüksek lisans tezlerini kapsamaktadır. 4 milyondan
fazla kayıt bulabilirsiniz. Ücretli bir veritabanıdır ve kullanmak için kütüphanenin abone olması
gerekmektedir. İlgili veri tabanına kütüphanemiz abonedir.

search.proquest.com/pqdtglobal

