
 

 

 

  



 

 

LİTERATÜR TARAMA 
Araştırmaya başlamadan önce araştırma konusu ve anahtar kelimeler 

belirlenmelidir 

 

1-) Basılı Kaynak (Kitap, Dergi, Tez vs.) 

 

• Kütüphane Katalog Sorgu 

 

     Kütüphane web sayfamızda bulunan (katalog.bayburt.edu.tr) ‘’Katalog 

Taraması’’ arama çubuğuna anahtar kelime yazılır. Çıkan sonuçlar 

kütüphanemizde bulunan basılı kaynaklardır. Basılı kaynağın yer numarası ve 

kullanılabilirliği (rafta veya ödünçte) bilgisine bu şekilde ulaşmış oluruz. 

• Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) 

     Türkiye’de birçok üniversite kütüphanesinin ve diğer kurum kütüphanelerinin 

kataloglarında aynı anda tarama yapar. 

2-) Makaleler  

• Ulakbim Veri Tabanları (http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/vt/) 

➢ EKUAL Keşif (https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/#) 

➢ TR Dizin (https://trdizin.gov.tr/) 

➢ Dergi Park (https://dergipark.org.tr/tr/) 

➢ Türkiye Akademik Arşivi-Harman (https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index) 

➢ Tübitak Kurumsal Arşivi- Aperta (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) 

http://www.toplukatalog.gov.tr/
http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/vt/
https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/
https://trdizin.gov.tr/
https://dergipark.org.tr/tr/
https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index
https://aperta.ulakbim.gov.tr/


 

 

 

• Türkiye Makaleler Bibliyografyası 

(https://makaleler.mkutup.gov.tr/) 

   Bibliyografyalar kullanıcının asıl kaynağa ulaşmasında rehberlik eden yöneltici 

dizinlerdir. Tam metin erişimi sağlamaz. 

• Açık Erişim Kaynaklar 

➢ YÖK Akademik (https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArcıma/) 

➢ Google Akademik (https://scholar.google.comk/) 

   Bu platform internet ortamındaki her bilgiyi indekslenmemektedir. Bundan 

dolayı veri tabanlarında tarama yapmak doğru bilgiye ulaşmak açısından daha 

sağlıklıdır.  

• Kütüphane Veri Tabanları 

   EKUAL kapsamında tüm üniversitelere sağlanan veri tabanları dışında Bayburt 

Üniversitesi’nin kütüphanemize ayrıldığı bütçe kapsamında abone olduğumuz 

veri tabanları vardır. Yıllık aboneliklere kullanıcılarımıza bu veri tabanları 

sunulmaktadır. Bu veri tabanlarının listesine kütüphane sayfamızda bulunan E-

kaynaklar sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

    Kampüs dışı erişim için Vetis üzerinden giriş yaptıktan sonra tüm Kütüphane 

veri tabanlarımıza uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArcıma/
https://scholar.google.comk/


 

 

 

3-) Tezler  

• YÖK Tez Katalogu - Ulusal Tez Merkezi 

 (https://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/)  

   Üniversitelerde üretilen yüksek lisans ve doktora tezlerinin aynı anda 

taranabildiği bir ara yüzdür. Tezlere üç çeşit erişim mümkündür; Açık erişim 

tezler, TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) üzerinden erişilen tezler, 

yazarları tarafından erişime kapatılan tezlerdir. 

• Katalog Sorgu (BAYÜ Tezleri) 

    Kütüphane sayfamızdan ‘’Katalog Taraması’’ arama çubuğundan anahtar 

kelimeyi yazarak yaptığımız arama sonrasında sol tarafta bulunan kutucuklardan 

‘’Tez’’ seçeneğini işaretleyerek aramanızı sınırlandırabilirsiniz.  

•  ProQuest Dissertation and Thesis (Yurtdışı Tezler) 

   EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişime açılmış bir tez veri tabanıdır. 

Arama İngilizce anahtar kelimeyle yapılmalıdır. Web sayfamızda bulunan E-

kaynaklar sekmesinden erişebilirsiniz. Kampüs dışı erişim için ise Vetis 

üzerinden giriş yaptıktan sonra uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.  

 

 

https://tez.yok.gov.tr/Ulusal%20Tez%20Merkezi/


 

 

• Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/) 

    Açık erişimli tezlere ulaşabileceğimiz bir tez veri tabanıdır. Arama İngilizce 

anahtar kelimeyle yapılmalıdır. 

4-Elektronik Kaynaklar  

• Kütüphane Veri Tabanları  

    Kütüphane web sayfasındaki E-Kaynaklar sekmesinden bütün elektronik 

kaynaklara ulaşabilirsiniz. 

    Kampüs dışı erişim için ise Vetis üzerinden giriş yaptıktan sonra E-

Kaynaklar ihtiyacınızı detaylandırabilirsiniz.  

 

 

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ: 

  

                 bayu_kutuphane 

 

                   bayu_kutuphanee 

https://oatd.org/

