
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE 

DOKÜMANTASYON DİREKTÖRLÜĞÜ

SORU: KÜTÜPHANEDE ARADIĞIMI 
BULAMADIM, NE YAPMALIYIM?

CEVAP: KÜTÜPHANE DIŞI BİLGİ 
KAYNAKLARINI KULLANABİLİRSİNİZ.

NASIL MI?
İŞTE CEVABI 



KÜTÜPHANE DIŞI BİLGİ KAYNAKLARINI KULLANMAK

BİLGİYE ULAŞMAKTA SEÇENEK BOL!

Bilgi neredeyse gidip 
bulurum diyenler

 İl ve ilçe halk 
kütüphaneleri

 Diğer üniversite 
kütüphaneleri

 ILL kütüphaneler 
arası ödünç sistemi

Bilgi, parmaklarımın 
ucunda olsun diyenler

 Makale ve tez veri 
tabanları



BİLGİ NEREDEYSE GİDİP BULURUM DİYENLER

1. Seçenek: İl ve ilçe Halk Kütüphaneleri
kataloglarına ulaşmak için; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü : 
http://koha.ekutuphane.gov.tr/ *

*İl ve İlçe Halk Kütüphaneleri, tarama ve kütüphane içi kullanım için üyelik istememektedir. Ancak 
kütüphaneye gidip, kitap ödünç alabilmek için üye olmanız gerekmektedir! Gitmeden önce üyelik 
koşullarını kontrol etmeyi unutmayın!

2. Seçenek : Diğer üniversite kütüphanelerinin ve çeşitli  
kütüphanelerin kataloglarına ulaşmak için; Ulusal Toplu  
Katalog : http://www.toplukatalog.gov.tr/ *

*Diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap alabilmeniz -öğrencileri olmadığınız için- büyük 
olasılıkla mümkün değildir. Sadece kütüphane içerisinde kitaplardan yararlanabileceğinizi unutmayın!

*Ama bunun da bir çözümü var elbette! Üsküdar Üniversitesi Kütüphaneleri, Kütüphaneler arası 
Ödünç Alıp verme Programına üyedir. Bu sistemi kullanarak, diğer üniversitelerden kitap 
getirtebilmemiz mümkündür. 
• Neleri isteyebilirim?
Makale, kitap ve tezler (içindekiler, kaynakça, özet ve seçilecek bir bölüm) için istek yapılabilir. Telif 
Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.
• İsteğim ne kadar sürede karşılanır?
Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik 
gösterir.
* Detaylı bilgi için kütüphane personelimize başvurunuz.

http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://www.toplukatalog.gov.tr/


BİLGİ, PARMAKLARIMIN UCUNDA OLSUN DİYENLER

1. Seçenek: Makale veri tabanı
kataloglarına ulaşmak için; TÜBİTAK - Ulusal Akademik Ağ 
ve Bilgi Merkezi (Ulakbim) : 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ *

*Önerilerimiz içindeki en dertsiz tasasız olanıdır  Direkt verdiğimiz link üzerinden tarama yaparak 
makalelerin tam metin pdf lerine ulaşabilirsiniz.

2. Seçenek: Tez veri tabanı
Kataloglarına ulaşmak için; YÖK Tez Merkezi : 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ *

*YÖK Tez Merkezi, kullanıcılarından üyelik istemektedir. Eğitim hayatınız boyunca sıkça 
danışabileceğiniz, akademik bir kaynak olduğu için üye olmanızı şiddetle öneririz!

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


BİLGİYE ULAŞMAKTA SEÇENEK BOL!

KÜTÜPHANE DIŞI BİLGİ KAYNAKLARINA ULAŞMAK İŞTE BU 
KADAR!

Kütüphanelerimize danışın…
- İbrahim Tarhan Kütüphanesi (Merkez Yerleşke)

Aycan Şayir / Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü
- Müzeyyen Tarhan Kütüphanesi (Çarşı Yerleşke)

Duygu Özçelik / Kütüphane ve Dokümantasyon Uzmanı
Aykut Kaya / Kütüphane ve Dokümantasyon Uzmanı

Kütüphanelerimize ulaşın…
- kutuphane@uskudar.edu.tr


