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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


Başkent Üniversitesi kütüphane web sayfasını etkili kullanabilecek,



Başkent Üniversitesi kütüphane web sayfasında tarama yapabilecek,



Başkent Üniversitesi kütüphanesine uzaktan erişim sağlayabilecek,



Alıntı yapma konusunu açıklayabilecek,



Kaynak gösterme konusunu kavrayabileceksiniz.
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1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE WEB SAYFASI
Başkent Üniversitesi Kütüphane Web sayfasına erişmek için http://lib.baskent.edu.tr/ adresi
kullanılmaktadır (Şekil 1). Bu web sitesi aracılığı ile elektronik dergi, kitap, kaynak taraması yapılabileceği
gibi Başkent Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi diğer tüm akademik
kaynaklara da telif haklarına uygun olarak erişilebilmektedir.

1
2

3

Şekil 1. Başkent Üniversitesi Kütüphane Web sayfası
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Kütüphane Web sitesine giriş yapıldığında Şekil 1’deki ekrana ulaşılacaktır. Bu Web sayfasında temel
olarak kullanılacak alanlar ve bunların açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kütüphane Web Sayfasının Alan Adları ve Açıklamaları

No

Alan adı

Kısa tanım

1

Elektronik kaynak tarama

Elektronik kaynak tarama alanında yazılan anahtar sözcük ile tüm
elektronik kaynaklar listelenir.

2

Basılı kaynak tarama

Basılı kaynak tarama alanında yazılan anahtar sözcük ile Başkent
Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm basılı kaynaklar listelenir.

Hızlı Erişim

Hızlı erişim başlığı altında ise belge sağlama, konu başlıkları,
elektronik dergiler, kullanıcı eğitimi, elektronik kaynaklar, katalog
tarama, elektronik kitaplar, kütüphaneciye sorun, formlar, proxy
formu, hukuk veri tabanı, süreli yayınlar, ILL hizmetleri ve yeni
yayınlar gibi başlıklara doğrudan erişim yapılabilir.

3

1.1.

Elektronik Kaynak Tarama

Bilgisayar ortamında kullanılabilen kitap, dergi, makale, bildiri, tez gibi kaynaklara elektronik kaynak
denmektedir. Bu kaynaklara erişmek için kütüphane ana sayfasında bulunan Elektronik Kaynak Arama
Motoru alanına aramak istenilen kaynağa ilişkin anahtar kelime yazılır. Örneğin “Bilgisayar Okuryazarlığı”
adlı anahtar kelime yazıldığında ve Tara düğmesi tıklandığında ekranda bu kelime ile ilgili elektronik
kaynaklar listelenir (Şekil 2).
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Şekil 2. Elektronik Kaynak Tarama Sonuç Sayfası

İlgili anahtar kelime ile ilgili arama sonuçları üzerinde gelişmiş arama yapılarak amaca yönelik sonuçlar
yapılandırılabilir. Solda bulunan Sonuçları Daralt seçeneklerden kaynağın bulunduğu yer, yılı, türleri, konu
başlıkları, yayıncı bilgileri, dili ve içerik sağlayanları gibi birçok seçeneği seçme ve değiştirme sayesinde
ekrana gelen sonuçlar arasında doğru kaynağa ulaşılabilir.
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1.2.

Basılı Kaynak Tarama

Basılı kaynak, bir kütüphanenin fiziksel olarak koleksiyonunda bulunan kitap, dergi, tez gibi kaynakları
kapsamaktadır. Bu kaynaklara erişmek için kütüphane ana sayfasında bulunan Katalog Tarama alanına
aramak istenilen kaynağa ilişkin anahtar kelime yazılır. Örneğin “Bilgisayar Okuryazarlığı” adlı anahtar
kelime yazıldığında ve Tara düğmesi tıklandığında ekranda bu kelime ile ilgili Başkent Üniversitesi
Kütüphanesinde bulunan basılı kaynaklar listelenir (Şekil 3).

Şekil 3. Basılı Kaynak Tarama Sonuç Sayfası
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İlgili anahtar kelime ile ilgili arama sonuçları üzerinde, elektronik kaynak taramadaki sonuç ekranına
benzer şekilde, gelişmiş arama yapılabilir. Solda bulunan Sonuçları Daralt seçeneklerden kaynağın
yazarını, türünü, dilini, konusu gibi birçok seçeneği seçme ve değiştirme sayesinde ekrana gelen sonuçlar
arasında doğru kaynağa ulaşılabilir.
Arama sonuçlarında ekrana gelen ilgili basılı kaynak tıklandığında Şekil 4’teki ekran açılır. Bu açılan sayfada,
kaynağın başlığı, yazar ve yayın evi bilgisi, fiziksel özellikleri, anahtar kelimeleri, adedi, kitabın alınabilir olup
olmadığı ve en önemlisi kitabın kütüphanedeki raf bilgisine erişilebilir. Raf bilgisi ile kütüphanede ilgili
raftan kitaba ulaşabilir ve öğrenci kimlik kartınız ile bu kitabı ödünç alabilirsiniz.

Şekil 4. Basılı Kaynağa ait Detaylı Bilgiler
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1.3.

Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim

Başkent Üniversitesi kütüphanesinde abone olunan veri tabanlarına kampüs dışından yani uzaktan
erişmek için PROXY ayarları yapılmalıdır. Bu ayarın yapılabilmesi için ana sayfada bulunan Hızlı Erişim
bölümündeki PROXY formu doldurulmalıdır (Şekil 5).

Şekil 5. Hızlı Erişim - Proxy Formu

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanlarına çevrimiçi erişim hizmeti proxy sağlanması yoluyla
verilmektedir. En kısa zamanda size geri dönülebilmesi için Şekil 6’daki formu eksiksiz doldurmanız
gerekmektedir (Şekil 6). Formu doldururken öğrenci epostası olarak Başkent Üniversitesi uzantılı eposta
adresinizi (öğrencino@mail.baskent.edu.tr) yazmanız önemlidir. Daha sonra kütüphanede
imzalayacağınız formla birlikte proxy işleminiz gerçekleştirilecektir.

Şekil 6. Proxy Formu
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Proxy işlemi tamamlandıktan ve kullanıcı adı ve şifre bilgileri alındıktan sonra kampüs dışından
elektronik kaynaklara ulaşabilmek için internet tarayıcılarında bazı ayarlamaların yapılması
gerekmektedir. Farklı internet tarayıcıları ve ilgili ayarlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 2. Tarayıcılar için Proxy (Uzaktan Erişim) Ayarları

İnternet Tarayıcısı

Ayarları

İnternet Explorer

1. İnternet Explorer'ı açın.
2. Araçlar düğmesini ve ardından İnternet Seçeneklerini tıklayın.
3. Açılan pencerede Bağlantılar sekmesini ve ardından sekme
içerisinde bulunan Yerel Ağ Ayarlarını tıklayın.
4. Eğer seçili ise, Ayarları Otomatik Algıla kutusunda bulunan işareti
kaldırınız.
5. Yerel ağınız için bir proxy sunucusu kullanın onay kutusunu
işaretleyin.
6. Adres kutusuna proxy.baskent.edu.tr yazın.
7. Bağlantı Noktası kutusuna 8080 yazın.
8. Değişiklikleri tamamladıktan sonra, İnternet Explorer'a dönünceye
kadar Tamam'ı tıklatın.
9. İnternet Explorer'u kapatıp, yeniden açın.
10. Karşınıza çıkacak olan popup penceresine, size verilen kullanıcı adı
ve şifrenizi girip Enter'a basın.

1.
2.
3.
4.

5.
Mozilla Firefox
6.
7.

8.
9.

Firefox'u açın.
Araçlar menüsüne tıklayın.
Açılan menüden Seçenekleri seçin
Seçenekler menüsü karşımıza geldiğinde sırası ile Gelişmiş
Sekmesinden, Ağ Sekmesi ardından da Ayarlar düğmesini
tıklayın.
Bağlantı ayarları karşımıza geldiği zaman Vekil Sunucu Ayarları
düğmesini işaretleyin.
Vekil Sunucu Ayarı işaretlendikten sonra Tüm iletişim kuralları
için bu vekil sunucuyu kullan düğmesini işaretleyin.
Aktifleşen kısımlardan sırası ile HTTP Vekil Sunucusu kısmına
proxy.baskent.edu.tr, PORT kısmına ise 8080 yazın. Tamam deyip
bu ayarlardan çıkın.
Firefox'u kapatıp, yeniden açın.
Karşınıza çıkacak olan popup penceresine, size verilen kullanıcı adı
ve şifrenizi girip Enter'a basın.
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Google Chrome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Google Chrome'u açın.
Araçlar menüsünü tıklayın.
Açılan menüde yer alan Seçenekleri seçin.
Gelişmiş Seçenekler sekmesini tıklayın.
Ağ bölümünde Proxy ayarlarını değiştir tıklayın.
Açılan penceredeki Yerel Ağ Ayarlarını tıklayın.
Yerel ağınız için bir proxy sunucusu kullanın onay kutusunu
işaretleyin.
Adres kutusuna proxy.baskent.edu.tr yazın.
Bağlantı Noktası kutusuna 8080 yazın.
Değişiklikleri tamamladıktan sonra, Tamam'ı tıklatın.
Google Chrome kapatıp, yeniden açın.
Karşınıza çıkacak olan popup penceresine, size verilen kullanıcı adı
ve şifrenizi girip Enter'a basın.

1.4. Kütüphane Sayfası Kullanımına ve Veri Tabanlarının Taranmasına
Yönelik Kullanıcı Eğitimleri
Araştırma sürecinizi kolaylaştırmak, kütüphane kaynaklarına en etkin ve verimli olarak ulaşmanızı
sağlamak için Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan
eğitim dokümanlarına http://lib.baskent.edu.tr/egitim.html adresinden ulaşabilirsiniz.
Araştırmalarda dergilere ve makalelere ulaşmak için veri tabanlarından yararlanırız. Çok çeşitli veri
tabanları olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan ve birçok kaynağa ulaşabilen veritabanları EBSCO Veri
tabanı, ULAKBİM Ulusal Veri tabanları, ScienceDirect Veri tabanı, Scopus Veri tabanı, Web of Science
Veri tabanı ve Google Akademik olarak sıralanabilir. Bu veri tabanlarının birbirlerine benzer arama
özellikleri olmakla birlikte arayüzleri farklılık göstermektedir. Farklı veri tabanları ve bunlar ile ilgili
eğitim adresleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 3. Veri tabanları ve eğitim adresleri
Veri Tabanları

Eğitim Adresleri

Başkent Kütüphanesi Web Sayfası
http://lib.baskent.edu.tr/x-webktrnew.pdf
Kullanım Kılavuzu
EBSCO Veri tabanı Kullanım
Kılavuzu

http://support.ebsco.com/training/lang/tr/tr.php

ULAKBİM Ulusal Veri tabanları
Kullanım Kılavuzu

http://lib.baskent.edu.tr/x-ebscouzerikullanim.ppt

ScienceDirect Veri tabanı
Kullanım Kılavuzu
Scopus Veri tabanı Kullanım
Kılavuzu
Toplu Katalog, Ulusal Veri
tabanları ve ULAKBİM Süreli

http://lib.baskent.edu.tr/x-sciencedirect.ppt
http://www.informascope.com/ElsevierBlogspot/Scopus.pdf

http://lib.baskent.edu.tr/x-ulusalegitim.ppt
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yayınlar Kataloğu
Kullanım Kılavuzu
Web of Science Veri tabanı
Kullanım Kılavuzu

http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/WoS.pdf

2. Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterme
Kaynak gösterimi telif hakları, adil kullanım ve intihal gibi yasal ve etik konuların kapsamında yer alan en
önemli konularından biridir. Kaynak göstermek bilim ahlakının gereği olarak görülür. Böylece
çalışmanızın güvenirliği artar ve kullanılan kaynaklara erişim olanağı sağlanmış olur.
Alıntı yapma ve kaynak gösterme süreci çeşitli yöntemlere göre farklılık göstermektedir. En sık kullanılan
yöntemlerden biri APA stilidir. Daha çok Sosyal Bilimler alanında kullanılan bu yöntemde gönderme
yaparken araştırmanın sonunda ya da metin içerisinde yazarın soyadı ve yayın tarihinin ön plana çıktığını
görürüz.
Aşağıda bu yönteme göre kaynak göstermede yazım kurallarının en sık rastlanılanlarına kısaca yer
verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bunların dışında çok yazarlı kaynakların, direkt alıntı yapılan
kaynakların, editörlü kitapların, elektronik kaynakların hatta bunların da ayrıntılı olduğu çok sayıda
gösterim bulunmaktadır. APA stili ve diğer stiller sadece kaynak gösterimlerini değil bilimsel bir
çalışmanın özetinden tablolarına, şekillerine, paragraf gösterimlerine ve satır boşluklarına kadar
ayrıntıları anlatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen örneklerden daha da fazlasına
http://www.apastyle.org/ web sitesinden ve APA stilini araştırdığınız diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

2.1.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Bu yöntemde paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle
bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi parantez içinde belirtilir
ve aralarında virgül koymak gereklidir.
Tek yazarlı kaynak
Cümle sonunda metinde alıntı örneği:
Yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinde öğrenen öğrenme sürecinin sorumluluğunu
taşır, süreçte karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatı bulur ve zihinsel yeteneklerini
kullanır (Açıkgöz, 2003).
Cümle başında metinde alıntı örneği:
Chermack (2003) makalesinde, yapılandırmacı yaklaşım ilkeleri ile senaryo planlama
sürecinin örtüştüğünü belirtmektedir.
İki yazarlı kaynak
Cümle sonunda metinde alıntı örneği:
Öğretim süreçlerinin çoğu kuramsal bağlamda eksiklikler içerir ya da bir yaklaşımın
nasıl uygulanması gerektiğine dair yanılgılar taşır (Hsu ve Moore, 2010).
Cümle başında metinde alıntı örneği:
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Liu ve Chan (1998) tarafından yapılan çalışmada olduğu gibi, öğrencilerin araştırmacı
olarak aktif rol almaları ve gerçek hayatla ilişkili bir probleme çözüm aramaları
motivasyonlarını artırmıştır.
İki ya da daha fazla kaynak
Birden fazla kaynakların gösteriminde aralarına noktalı virgül koymak gereklidir.
Cümle sonunda metinde alıntı örneği:
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamaları inceleyen pek çok araştırma bu
yaklaşımın uygulanmasının son derece olumlu sonuçlar verebileceğini belirtmektedir
(Luan, 2003; Singer ve Moscovici, 2008; Kotzee, 2010).

2.2.

Çalışma sonunda Kaynak Gösterme

Metin içinde yapılan göndermelerin ayrıca çalışma sonunda Kaynakça başlığı altında toplanması gerekir.
Metin içinde yapılmayan göndermeler kaynakça bölümüne yazılmaz. Kaynakça bölümü, bir kelime
işlemci programında otomatik olarak eklenebileceği gibi manuel olarak da oluşturulur.
Microsoft Word Programında Otomatik Olarak Kaynakça Oluşturma
Microsoft Word programında otomatik olarak kaynakça eklerseniz hata yapma durumunu ortadan
kaldırırsınız. Bu şekilde daha doğru bir raporlama yapmış olursunuz. Microsoft Word programında
otomatik olarak kaynakça oluşturma üç adımda anlatılmıştır:
1) Makale veya araştırma raporu Word programında yazılmaya başlanmadan önce Başvurular
sekmesinden Stil kısmına gidilir ve APA Sixth Edition seçilir (Şekil 7).

Şekil 7. Kaynakça Stili Seçme
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2) Makaleyi yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra Başvurular sekmesinden Alıntı Ekle’ye tıklayıp
oradan da Yeni Kaynak Ekle’yi seçin (Şekil 8). Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait önerilen
bilgileri girip Tamam’ı tıklayın (Şekil 9). Bu şekilde kaynakları ekledikçe çalışmanıza da alıntıları
eklemiş olacaksınız.

Şekil 8. Alıntı Ekle – Yeni Kaynak Ekle Ekranı

Şekil 9. Kaynak Oluştur Ekranı
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3) Makale bittikten sonra, Başvurular sekmesinden Kaynakça ve oradan da Kaynakça Ekle’ye
tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynaklar uygun stilde belgenin sonuna eklenecektir (Şekil 10).

Şekil 10. Kaynakça Ekle Ekranı

Manuel Olarak Kaynakça Oluşturma
Kaynakça bölümünü, Microsoft Word programında otomatik olarak oluşturmak istemezseniz, belirtilen
stil kurallarına uygun olarak tüm kaynakları kendiniz yazmalısınız. Genel kurallar aşağıdaki gibidir:


Kaynakça bölümünde eserin yazarı belli ise önce soyadı yazılır.



Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır.



Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.



Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır.



Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına
göre 2009a, 2009b şeklinde sıralanır.

Manuel olarak aşağıda kitaplar, makaleler ve internet kaynaklarının, kaynakçada nasıl belirtildiği
üzerinde durulmuştur.
Kitaplar
Kitaplardan alıntı yapıldığında kaynak gösterirken kitap adının italik olarak yazılması gereklidir. Daha
soran basım yeri ve yayın evi bilgilerinin aşağıdaki gibi belirtilmesi gerekmektedir.
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (tarih). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayın Evi.
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Örnek:
Açıkgöz, K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Alpay, N. (2004). Türkçe sorunları kılavuzu (Gözden geçirilmiş 2. baskı). İstanbul: Metis.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.
Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Makaleler
Dergilerde yer alan makalelerden alıntı yapıldığında diğer kaynak gösterme yöntemlerinden farklı olarak
yayının adı, sayı bilgisi ve sayfa numarası ön plana çıkar. Yayınlanan dergi adının italik olarak yazılması
gereklidir.
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (tarih). Makalenin adı. Derginin adı, derginin sayısı, sayfa no.
Örnek:
Liu, M. (1998). A Study of Engaging High-School Students as Multimedia Designers in a
Cognitive Apprenticeship-Style Learning Environment. Computers in Human
Behavior, 14(3), 387-415.
Kimonen, E. ve Nevalainen, R. (2005). Active learning in the process of educational
change. Teaching and Teacher Education, 21, 623–635.
İnternet Kaynakları
İnternet kaynaklarını, kaynakçaya eklerken kaynak adının italik olarak yazılması gereklidir. Buna ek
olarak kaynağa erişim adresi ve tarihi gün, ay, yıl olarak yazılır.
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (tarih). Çalışmanın adı. Erişim Tarihi: Gün, Ay, Yıl, Web Adresi.
Örnek:
Punie, Y. & Cabrera, M. (2006). The future of ICT and learning in the knowledge society.
Erişim Tarihi: 23 Haziran 2016, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22218en.pdf.
NOT: Diğer kaynak türleri ve bunların kaynakçada gösterimi için http://www.apastyle.org
adresini ziyaret ediniz.
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