Duyuru Videosu: https://youtu.be/Jq34K1CN7VI
Webinar: Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları
Günümüzün aşırı bilgi ortamında güvenilir akademik kaynaklara ulaşmanın yolu nedir?
Literatür taramasını kolaylaştıracak yöntemler ve araçlar nelerdir? Bu sorulara cevap
bulabileceğiniz “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” konulu webinarına
davetlisiniz. Konular:










Ülkemizde ve Dünyada üniversite kütüphanelerinin en çok tercih ettiği Akademik
Arama Motoru (Keşif Aracı)
Tam metin akademik ve hakemli dergi makaleleri, e-kitaplar, tezler, vaka çalışmaları
ve daha birçok farklı doküman türüne tek noktadan erişim
En saygın yayıncıların ve derleyicilerin binlerce dergisine aynı anda erişim
Arama terimleriniz ile en ilgili sonuçlar
Detaylı daraltıcılar (tarih, konu, coğrafya, yayın, vs.) ile hedefe yönelik araştırma
Otomatik olarak kaynakça oluşturma ve bibliyografik yönetim programları (EndNote,
ProCite, vb.) ile entegrasyon
Aramalar ve dergiler için hatırlatmalar
Kişisel klasör kullanımı
Dergi arama

Alternatif 1:
Tarih: 23 Haziran 2021, Çarşamba
Saat: 10:30 – 11:30
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_NpRqS1TITHmMzWlW75vkWg
Alternatif 2:
Tarih: 8 Temmuz 2021, Perşembe
Saat: 15:00 – 16:00
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_wdqFnpvTSN2mFDkCN6sXoQ
*Kayıt olduktan sonra katılım davetiyeniz e-posta olarak iletilecektir ve içerisinde webinara
katılım bağlantınız yer alacaktır.
Webinar: TÜBİTAK ULAKBİM’den Tüm Üniversite Araştırmacılarına Kaynaklar
TÜBİTAK ULAKBİM, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Türkiye’deki tüm
üniversitelere onbinlerce dergi, binlerce e-kitap ve daha birçok kaynak türü içeren veri tabanları
sağlamaktadır. Webinar’a katılın hem erişebileceğiniz içeriğe hem nasıl erişebileceğinize hem
de pratik özelliklere dair bilgi edinin.





EBSCO’nun 26 adet veri tabanına erişim
Dünyanın önde gelen yayıncılarından derlenmiş 20,100’den fazla tam metin dergiyi ve
binlerce farklı doküman türünü (eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve
raporlar) kapsayan içerik
Tüm disiplinlerde en önemli alan ve atıf indekslerinde yer alan dergilerin tam metinleri.
o ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography,
PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus

o AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I.
Compendex, GeoRef, Inspec, Science Citation Index (SCI), Scopus



Erişim tarihi 1800’lerin sonuna kadar uzanan dergiler
Pratik özellikler: Kaynak tarama, kişisel klasör kullanımı, arama ve dergi hatırlatmaları
oluşturma, otomatik olarak kaynakça oluşturm, vs.

Alternatif 1:
Tarih: 23 Haziran 2021, Çarşamba
Saat: 13:30 – 14:30
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_SXnMEHdxShy6p_W5Sv-Y-A
Alternatif 2:
Tarih: 8 Temmuz 2021, Perşembe
Saat: 10:30 – 11:30
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_11voxNLUSImwxD07GFeuSQ
*Kayıt olduktan sonra katılım davetiyeniz e-posta olarak iletilecektir ve içerisinde webinara
katılım bağlantınız yer alacaktır.
Webinar: EBSCO eKitaplar – İçerik ve Kullanım Yöntemleri








Kütüphanenizin sizlere yüzbinlerce eKitap sağladığını biliyor muydunuz?
Bu e-kitapların internette ücretsiz olarak bulunmayan kitaplar olduğunu tahmin
edersiniz.
MIT, Cambridge, Oxford gibi üniversite yayınevlerinin yanı sıra Elsevier, Wiley,
Taylor & Francis gibi yayıncıların da içeren eKitap koleksiyonlarının içerikler detayları
nelerdir?
eKitaplara erişim nasıl sağlanır?
Online kullanım özellikleri nelerdir?
Bir e-kitap nasıl ödünç alınır? PDF olarak nasıl indirilir?

Webinar’a katılın, yukarıdaki sorularınız cevabını öğrenin ve eKitapları hemen kullanmaya
başlayın.
Alternatif 1:
Tarih: 23 Haziran 2021, Çarşamba
Saat: 15:00 – 16:00
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_b-YOmfe3T6aJYDyIWM1nbA
Alternatif 2:
Tarih: 8 Temmuz 2021, Perşembe
Saat: 13:30 – 14:30
Kayıt: https://ebsco-turkey.zoom.us/webinar/register/WN_t-EMtmKlT9il1pJOFkibuw
*Kayıt olduktan sonra katılım davetiyeniz e-posta olarak iletilecektir ve içerisinde webinara
katılım bağlantınız yer alacaktır.

