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ACADEMIC SEARCH ULTIMATE KULLANIM KILAVUZU
Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Ultimate (ASU), 7300'ü hakemli dergi olmak
üzere, 8,500'den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Academic Search Ultimate, dünya üzerindeki
en kapsamlı çevrimiçi (online) tam metin bilgi bankasıdır. Bu veritabanı tüm akademik disiplinlerden, 12,500'den fazla
dergide yayımlanan makalelerin indeks ve özetlerinin yanı sıra, toplamda 13,200'den fazla yayını (monograflar, raporlar,
konferans tutanakları vb.) indeksler.
Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Arama Seçenekleri

Temel Arama

Diğer

Oturum Aç

Gelişmiş Arama

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Arama Geçmişi

Academic Search Ultimate üzerinden “Temel Arama” ve “Gelişmiş Arama” yapılabilmektedir. Ayrıca “Arama Geçmişi”
seçeneğinden eski aramalar silinebilmektedir.
Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Yayınlar:
İlgili veritabanının içinde yer alan dergilerin alfabetik listesini sunar. Ayrıca dergilerin hangi alanda, ne zamandan
beri ve nerede yayınlandığı gibi özellikli bilgiler de bu listeden öğrenilebilmektedir.
Aşağıda Academic Search Ultimate veritabanının arayüz özelliklerinden bahsedildikten sonra temel ve gelişmiş arama
örneklerine yer verilmektedir.
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Bu yayın içerisinde ara

Bu yayın içerisinde ara: Bu liste aracılığıyla sadece seçilen dergiler içinden arama yapılarak araştırmalar
kişiselleştirilebilir.
Tüm Sayılar: Yıllara göre dergilerin içindeki makalelere erişilebilmektedir.

ipucu

Modları ve Genişleticileri Ara:
Boolean ifadelerini (AND/OR/NOT) kullanarak arama sonuçlarınızı daraltabilir veya genişletebilirsiniz. SmartText
Arama seçeneği ile uzun cümlelerin oluşturduğu metinleri kullanarak arama yapabilirsiniz.
Sonuçlarınızı Sınırlandırın:
Arama sonucunda ulaştığınız kaynakların tam metnine (pdf), hakemli bilimsel dergiler içerisinde yer alıp almamasına,
yayın adına, yayınlanma tarihi aralığına, yayın tipine (gazete, kitap, süreli yayın vb.) göre sınırlandırabilirsiniz.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

✓

Konu Terimleri: Veritabanındaki bir yayının genel olarak ilgilendiği/içerdiği konuyu kapsayan konu terimlerinden ve
bu terimlerin eş anlamlılarından oluşturulmuş listelerdir. Bu terimler yayınların başlığında, özetinde, tam metninde veya
alıntılarında yer alabilmektedir. Arama yaparken Relevancy Ranked/İlgi Derecesi seçeneğini işaretleyerek arama
yaparken kullanılacak anahtar kelimelerin eş anlamlılarıyla ilgili diğer konu terimlerine ulaşmayı sağlar. Araştırma
konusuyla ilgili olan anahtar kelimeler taratıldıktan sonra listelenen ilgili konu terimleri, Boolean operatörleri
(AND/OR/NOT) kullanılarak aramalara eklenilebilmektedir. Kavram sözlüğü, araştırma yaparken hangi anahtar
sözcükleri kullanacağını bilmeyen okuyuculara yol göstermesi açısından önemlidir.

Broader Terms
Related Terms
Used for

Broader Terms (Genişletilmiş Terimler) ve Related Terms (İlişkili Terimler) ile araştırılan konu hakkında daha fazla kaynağa
ulaşılabilmektedir.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Esther Duflo

Araştırmanızla ilgili çalışmaları klasöre
eklemeyi sağlar.

Makale alıntılamayı bul

Atıflar-Referanslar sekmesinden arama yapıldığında, hakkında araştırma yapılan bir yazarın kaynaklarına kimlerin
atıf yaptığı görülebilmektedir.
Esther Duflo adında arama yapıldıktan sonra ulaştığımız sonuç listesindeki kaynaklarda Esther Duflo’ya atıf
yapılmıştır.
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Alıntı yapan kaynağa Academic Search Ultimate tarafından erişim sağlanıyorsa kaynak adının yanında kutucuk yer alır.
Bu kutucuğu işaretleyerek “Makale alıntılamayı bul” denildiğinde alıntı yapan kaynağın türü, yazarı, erişim bilgilerine
ve tam metnine ulaşılmaktadır.

Resimler: Araştırdığınız konu hakkında görsel bilgilere ulaşmanızı sağlar.
Sonuçlarınızı Sınırlandırın: Görüntü türüne ve içeriğindeki türlere (şema, grafik vb.) göre sınırlandırabilirsiniz.
Image Quick View Collection: Arama sonucunda görsellerin sonuç ekranında doğrudan görünmesini sağlar.
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Küresel ısınma
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Bir Dizin Tara:
Seç
Bir Dizin Tara:

Bir ya da daha fazla öğe seçin ve aşağıdakini kullanarak aramaya ekleyin:

or

✓
✓

✓

Boolean operatörlerini (and/or/not) kullanarak indeksler arasında bağlantılar kuran aramalar yapılabilmektedir.
(ZU “cardiology”) or (ZU “cardiology (book)”) or (ZU “cardi…

Ara

“OR” operatörü ile konu indekslerini birleştiren arama sonuçlarına ulaşılabilmektedir.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Klasörüm
Makaleler
Resimler (3)
Videolar (0)
Şirketler (0)
Sayfalar (0)
e-Kitaplar (3)
Sesli Kitaplar (2)
Ödünç Alınanlar
(1)
Ayırtılanlar (2)
Notlar (0)
Diğer İçerik
Kaynakları (0)
Aramalara
Sürekli
Bağlantılar (0)
Kaydedilmiş
Aramalar (0)
Arama
Hatırlatmaları (0)
Dergi
Hatırlatmaları (0)
Web Sayfaları(0)
Bana Özel Yeni
Paylaştıran Ekle

Klasör sekmesi, basit veya gelişmiş arama sonucunda ulaştığınız kaynakları “Klasöre Ekle” diyerek bu
kaynakları daha sonra inceleyebilmenizi, araştırabilmenizi sağlamaktadır. Klasöre eklediklerinizi daha
sonra görebilmek için oturum açmanız gereklidir.
Bana Özel – Yeni: Kendinize ait

özel bir klasör oluşturabilir ve bu
klasörü EBSCO kullanıcıları ile
paylaşabilirsiniz.
Paylaştıran – Ekle: Başka EBSCO

kullanıcılarının sizinle paylaştığı
klasörlerdir.
***Klasörlerinizi paylaşabilmek veya
sizinle paylaşımda bulunulabilmesi
için oturum açmanız gereklidir.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Tercihler sekmesi ile veritabanı arayüzü ve arama özellikleri sunulan seçenekler dâhilinde istenilen
biçimde düzenlenebilmektedir.
Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Dil
Seçeneği

Dil seçeneği ile yabancı okuyuculara kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
EBSCOhost Araştırma Veritabanı kullanımına dair kılavuz okuyucuların başarılı bir arama süreci geçirmesine
yardımcı olur.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

“Temel Arama ve Gelişmiş Arama”ya başlamadan önce EBSCOhost tarafından erişime sunulan ve farklı
disiplinlere yönelik içerik sağlayan veritabanlarını seçerek daha spesifik bir araştırma süreci geçirebilirsiniz.

EBSCOhost tarafından sunulan veritabanlarının listesinden araştırılan konunun içeriğine uygun veritabanı seçimi
yapılabilmektedir. Kullanmakta olduğunuz veritabanı dışında EBSCOhost tarafından erişime sunulan araştırmacıların ilgi
düzeyine uygun diğer veritabanlarının seçimine fırsat verir.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Finansal ek
Finansal yönetim
Finansal okuryazarlık
Finansal kiralama
Finansal krizler
Finansal Analiz

Tahmini Konu Başlıkları: Arama ekranında okuyucuların araştırdıkları konu hakkında diğer konu terimlerini
görmeleri sağlanmaktadır.
Finansal ekonomi

Sonuçları Daralt

Kaynak
hakkında
ayrıntılı kayıt
(künye)
bilgisini verir.

Sonuçları Daralt: Arama sonuçları “Tam Metin, Kullanılabilir Referanslar, Hakemli Bilimsel Dergiler, yıl
aralığına ve kaynak tipine” göre sınırlandırılabilmektedir.
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Tam Metin: Kaynağın PDF/Tam Metin formatına erişimi sağlar.

Tam Metin İçerikleri: Kaynağın içindekiler kısmında yer alan başlıkların bulundukları sayfalara kolayca
ulaşmayı sağlar.
Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir, yazdırabilirsiniz.
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Yeni Arama

Yayınlar

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Sürdürülebilir kalkınma
AND

Ekonomik büyüme

+

-

“Eşdeğer konuları uygula” ve “İlgili sözcükleri uygula” seçeneklerini işaretlemek araştırmacıların anahtar
kelimeleriyle ilişkili konuların ve sözcüklerin de sonuç listesinde yer almasını sağlamaktadır.
Bir Alan Seçin: Arama terimlerinin kaynakların hangi bölümünde yer almasını araştırmacının tercihine sunmaktadır.
+ / - : Arama alanı eklenebilmekte veya çıkarılabilmektedir. 12 alana kadar ekleme yapılabilmektedir.

Sonuçlarınızı Daraltın: EBSCOhost tarafından erişime sunulan tüm veritabanlarından arama yapmayı tercih
ettiyseniz, veritabanlarına özel farklı sınırlayıcılar bulunmaktadır. Örneğin; Art Index Retrospective (H.W. Wilson)
veritabanının sonuç listesini yayın türü(dergi, kitap vb.), ISSN, Doküman tipi gibi seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz.
Bu özellik sonuç listesinde araştırma konunuzla ilgili daha ilgili kaynaklara ulaşmanızı sağlamaktadır.
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Sürdürülebilir kalkınma
AND

Ekonomik büyüme

Sonuçları
Daralt

Referans Rafı

Koleksiyona Genel
Bakış – European
Americana
Sık Sorulan Sorular
Alıntı Yardımı

Sonuçları Daralt: Arama sonucunu kaynak tipine (dergi, e-kitaplar vb.), yayın tarihine, yayın yerine, erişim sağlayan
veritabanı gibi alanlara göre daraltma yapmayı sağlamaktadır.
Sık Sorulan Sorular: Dokümanlar, kullanım kılavuzları, öğreticiler gibi seçeneklerle okuyucuların bilgi ihtiyacı
karşılanmaktadır.
Alıntı Yardımı: Farklı atıf türlerine göre kaynaklara nasıl alıntı yapılacağı bilgisini vermektedir.

Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir, yazdırabilirsiniz.
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Yeni Arama

Yayınlar

Temel Arama

Konu Terimleri Atıflar-Referanslar

Gelişmiş Arama

Diğer

Oturum Aç

Klasör

Tercihler

Diller

Yardım

Arama Geçmişi

Bunu mu demek istediniz: financial ekonomi

Arama Geçmişini Yazdır

Aramaları Al

Hatırlatmaları Al

Aramaları/Hatırlatmaları Kaydet

Arama Geçmişi/Hatırlatmaları sekmesinden oturum açarak yararlanılmaktadır. Böylece önceki aramalarınıza ve
arama sonuçlarına geri dönüş sağlanabilmektedir. Ayrıca aramalara hatırlatma oluşturularak araştırma yaptığınız
konuda yeni kaynaklar eklendiğinde bildirim gelmesi sağlanmaktadır. Daha önceki aramalarınızı Boolean operatörleri
ile birleştirerek yeni bir arama yapabilirsiniz.
Bunu mu demek istediniz, daha isabetli sonuçlar elde etmenizi sağlayacak arama terimi önerisinde bulunmaktadır.

Hatırlatmaları Al: Daha önceden klasörünüze eklediğiniz makaleler, resimler, videolar gibi farklı yayın türlerine
hatırlatma ekleyebilir, bu kaynakları özel klasörlerinize kopyalayabilir, taşıyabilirsiniz.
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Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma görevlilerine
iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti:
ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q

✓ Danışma masalarında bulunan kütüphanecilerle yüz yüze iletişime geçebilirsiniz.
✓ Academic Search Ultimate veritabanının arayüzünde bulunan Yardım sekmesindeki kılavuzu
inceleyebilirsiniz.
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