CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
ARCHIVES UNBOUND: TURKEY: RECORDS OF THE U.S.
DEPARTMENT OF STATE 1802-1949 KULLANIM KILAVUZU

Archives Unbound: Turkey: Records of the U.S. Department of State 1802-1949’da, 19.
yüzyılın başlarındaki Osmanlı kökenlerinden Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye
Cumhuriyeti`nin ortaya çıkmasına kadar tarihsel süreci diplomatların raporlarından
incelenebilmektedir. İskenderun, Erzurum, Harput, Sivas ve İzmir`de ki ABD
Konsolosluklarının yazışmaları da dahildir. Bu arşiv Dışişleri Bakanlığı Genel Kayıtlarının,
Merkezi Dosyalarından alınmıştır.
İstanbul ve Ankara elçiliklerine ek olarak İskenderun, Erzurum, Sivas ve İzmir bürolarından
elde edilen raporlar, Türk - Amerikan ilişkilerine ait dosyaları, Ermeni Sevk ve iskân kanununa
ait belgeler, ABD gözüyle Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu,
Geç dönem Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde günlük yaşam ve ekonomi ve
İnkılapları içermektedir.
Archives Unbound veritabanı sayfasının üst barında bulunan dil seçenekleriyle 38 dilde
okuyucu tarafından kullanılabilmektedir.

Archives Unbound: Turkey: Records of the U.S. Department o State 1802-1949 üzerinden
“Temel Arama” ve “Gelişmiş Arama” yapılabilmektedir. Ayrıca “Arama Geçmişi”
seçeneğinden eski aramalar silinebilmektedir.

Aşağıda Archives Unbound: Turkey: Records of the U.S. Department on State 1802-1949
veritabanının ara yüz özelliklerinden bahsedildikten sonra temel ve gelişmiş arama örneklerine
yer verilmektedir.
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Temel aramada çıkan sonuçların daraltılması için sonuçların listelendiği ara yüzün sağ tarafında
bulunan “Filter Your Results” (Sonuçları Filtrele) bölümünden kaynak kütüphane, belgenin
türü, yayın yılı, dil ve belgenin içerisinde aranınlan anahtar kelimeye yönelik yapılan aramayı
daraltmayı amaçlayan seçenekler bulunmaktadır.
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Advenced Search (Gelişmiş Arama) bölümünde Search for (Arama), Select Fields (Alanları
seçin), More Options (Daha fazla seçenek) yönlendirmeleri ile arama yapılabilmektedir.
Boolean operatörleri ile (AND, OR, NOT) aramalar sınırlandırılabilmekte ya da
genişletilebilmektedir.

Basic Search
AND

Entire Document

OR

Keyword

NOT

Document Title
Manuscript
Number
Author/Creator
Gale Document
Number

Basic Search (Temel Arama) bölümünde entire document (belgenin tamamı), keyword
(anahtar kelime), document title (belge başlığı), manuscript number (belge numarası),
author/creator (yazar/oluşturan), gale document number (belge numarası) gibi
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir.
AND aynı alanda iki kelime/kelime grubunun ortak yer aldığı sonuçları listelenmektedir.
OR iki kelimeden/kelime grubundan herhangi birinin veya her ikisinin olduğu sonuçları
listelemektedir.
NOT taranması istenen iki veya daha fazla kelimeden, birinci yazılan kelimenin geçip,
diğerlerinin olmadığı sonuçları bulur.
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Turkey: Records 1802-1949

Archives Unbound Newspapers
Manuscripts
Monographs

Chinese
English
French
German
Hungarian
Italian
Spanish
Turkish

More Options (Daha fazla seçenek) bölümünde by collection(s) (koleksiyonlara göre), by
content type (içerik türüne göre), by publication date(s) (yayın tarihine/tarihlerine göre), by
language (dile göre) seçeneklerden aramalar daha fazla sınırlandırılabilmektedir.

2.06.2020

4

Bu ekranda “Turkey: Records 1802-1949” koleksiyonundaki aradığımız arama seçeneklerine
göre arama sonuçları listelenmektedir.

Belgeyi okumamızı
kolaylaştırıcı
araçlar
listelenmektedir.

Belgenin künyesi,
gönderme, indirme,
yazdırma ve kalıcı
bağlantı link
araçları
gösterilmektedir.

Cite (Alıntı yap) seçeneğinde Copy (Kopya) ile alıntı yapılabilmektedir. Atıf alıntısı kişisel
hesabınıza kaydedilmektedir.
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Sent to (Gönder) seçeneğinde belgeniz, Google Drive, One Drive ve e-posta adresinize
gönderilmektedir.

Download (İndir) seçeneğinde PDF ve OCR/HTR türünde belgenizi indirebilirsiniz.
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Print (Yazdır) seçeneğinde belgenizi yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Get Link (Bağlantı) seçeneğinde belgenizin kalıcı bağlantısını oluşturabilirsiniz.
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Detaylı Bilgi Almak için:
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 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
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