CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
ART INDEX RETROSPECTIVE (H.W.WILSON) KULLANIM
KILAVUZU
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Art Index Retrospevtive (H. W. Wilson) Kullanım Kılavuzu
ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak
şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veritabanı,
600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda
tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Art Index Retrospective (H. W. Wilson) veritabanı üzerinden “Temel Arama” ve “Gelişmiş Arama” yapılabilmektedir.
“Arama Seçenekleri” ile aramalar daraltılabilmekte, ayrıca “Arama Geçmişi” seçeneğinden eski aramalar silinebilmektedir.

Yayınlar:

İlgili veritabanının içinde yer alan yayınların alfabetik listesini sunar. Ayrıca bu yayınların hangi alanda, ne zamandan
beri ve nerede yayınlandığı gibi özellikli bilgiler de bu listeden öğrenilebilmektedir.
Aşağıda Art Index Retrospective (H. W. Wilson) veritabanının arayüz özelliklerinden bahsedildikten sonra temel ve
gelişmiş arama örneklerine yer verilmektedir.
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Yayınlar sekmesinin altında bulunan başlıkların yanındaki kutucuklar işaretlendiğinde yapılacak olan aramalar sadece
seçili yayınların içinde yapılacaktır. Doğrudan yayın başlığının üzerine tıklandığında yayın hakkında bilgilere
ulaşılmaktadır.

Bu yayın içerisinde ara

Bu yayın içerisinde ara: Bu liste aracılığıyla sadece seçilen dergiler içinden arama yapılarak araştırmalar kişiselleştirilebilir.

PAYLAŞ

Tüm Sayılar: Yıllara göre dergilerin içindeki makalelere erişilebilmektedir.

E-posta Hatırlatması: Art Index Retrospective (H.W. Wilson) veritabanı içindeki yayınlara yönelik hatırlatma
oluşturabilmektedir. Örneğin; bir dergiye yeni bir yayın eklendiğinde e-posta özeti, tam metni, alıntı formatı ve
kaynakça yönetim yazılımlarına uyarlanmış haliyle yapılabilmektedir. Bunun RSS Feed: Araştırmanızda size
yardımcı olması için, EBSCO veritabanlarından sağlanan favori/ilgilendiğiniz dergiler güncellendiğinde sizi
uyarmak için RSS yayınlarını kullanabilirsiniz.
Kalıcı Bağlantı Oluştur: Veritabanına doğrudan yönlendiren sürekli bir link/bağlantı paylaşmaktadır.
Hatırlatma oluşturduktan
sonra e-posta hesabına
gelen bilgilendirme mesajı

17.02.2020

3

Hatırlatma Oluştur: Seçilmiş olunan dergiye yeni yayınlar eklendiğinde e-posta hesabına “Sonuçların
formatı” kısmında belirtilen “özet, ayrıntılı, kaynak yöneticisi” tercihine göre bilgiler gelecektir. Bu yayına
yeni içerikler eklendiğinde araştırmacılara hatırlatma amacıyla mail gönderilecektir.

Thesaurus/Kavram Sözlüğü: Kavram sözlüğü, 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
Düzeyi 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.
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Bir Dizin
Tara

İndeksler: Veritabanında yayınlanan tüm yazar adlarının, yayınların, konu terimlerinin indekslenmiş/dizinlenmiş listesi
bulunmaktadır. Bu listelerden yararlanarak bir kaynağa, yazara, dergiye vb. doğrudan ulaşabilirsiniz.
Bir Dizin Tara: Farklı bölümlere göre (yazar, doküman tipi, tarihi konular vb.) dizin taraması yapılmasını
sağlamaktadır.
Bir Dizin Tara:

Journal Name

Tara

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

Dergi adı alanında tarama yapmayı seçip Tara denildikten sonra veritabanındaki dergi adları ve kaynak sayısı bilgilerine
göre listelenen dizin görüntülenmektedir. Bu dizinden araştırma yapılması istenilen dergi adlarını seçip () Boolean
operatörlerini (AND/OR/NOT) kullanarak seçilmiş tüm dergiler aynı anda taratılabilmektedir.
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(ZJ "archaeologia") OR (ZJ "archaeology") OR (ZJ "art journal") OR (ZJ

Bağlantılı Tam Metin: Seçilen dergilerin içerisindeki yayınların tam metin uzantılı olanlarına ulaşmayı sağlar.
İndeks/dizin listesinden seçilen yazarları “OR” operatörü ile arama alanına ekleyerek bu yazarların bir arada taratıldığı
sonuç listesine ulaşılmaktadır. Örneğin, "archaeologia, archaeology, art journal, artnews" dergi adlarını OR (veya)
operatörü ile aratınca sonuç listesinde bu dört derginin içerdiği yayınlara ulaşılacaktır.
Büyüteç: Bu sembol, yayının ayrıntılı kaydının kısaltılmış halini sunar. Ayrıca varsa yayının tam metnine
ulaştırır ve araştırmacıların yayını klasörlerine eklemelerini sağlamaktadır.
Klasör: Bu sembol, yayını klasöre eklemeyi sağlar. Araştırmacılar kullanıcı girişi(hesap oluştur) yaptıklarında
klasöre eklenen yayınları kalıcı olarak saklayabilir böylece bu yayınlara farklı zamanlarda da ulaşabilirler.
Kullanıcı girişi yapılmadığında araştırmacılar yalnızca veritabanını kullandıkları süre içerisinde klasöre
ekledikleri yayını yeniden görebilme imkânına sahiptir.
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Sonuç Listesi

Aramayı Daralt

PDF indir

Tam Metin

Oturum Aç

Klasör

Yardım

Kaynağı Google
Drive hesabına
eklemeyi
sağlar.
Kaynağı e-posta hesabına
göndermeyi sağlar.
Farklı atıf türlerine göre
kaynağı alıntı yapmayı
sağlar.
Kaynakça yönetim
yazılımlarına (EndNote,
Zotero vb.) kaynağı farklı
formatlarda kaydedebilmeyi
sağlar.

Kaynağın “Kalıcı Bağlantı”
adresini verir.

Tam Metin İçerikleri: Kaynağın içindekiler kısmında yer alan başlıkların bulundukları sayfalara kolayca ulaşmayı
sağlar.
Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir, yazdırabilirsiniz.
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Klasörüm
Makaleler (3)
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)

Veritabanı:
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

Veritabanı: Art Index Retrospective (H. W. Wilson)

Veritabanı: Art Index Retrospective (H. W. Wilson)

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. EBSCOhost’un erişime sunduğu diğer veritabanlarını kullanırken klasöre eklenilen yayınlar da
görülmektedir. EBSCOhost tek bir arayüzden erişime sunduğu tüm veritabanlarından arama yapma imkânı sunduğu gibi
kayıt altına alınan arama geçmişi veya kaydedilen yayınları da bir arada görebilme imkânını sunmaktadır. Örneğin; daha
önce EBSCOhost’un erişime sunduğu Academic Search Complete veritabanında klasöre eklenilen yayınlar Applied
Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 veritabanını kullanırken de görülebilmektedir.
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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Tercihler sekmesi ile veritabanı arayüzü ve arama özellikleri sunulan seçenekler dâhilinde araştırmacıların kişisel
isteklerine yönelik düzenlenebilmektedir. Oturum açılarak tercihler kişiselleştirildiğinde veritabanının her girişte aynı
tercihler üzerinden kullanıma devam edilir.

Dil
Seçeneği

Dil seçeneği ile yabancı kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
EBSCOhost Araştırma Veritabanı kullanımına dair kılavuz kullanıcıların başarılı bir
arama süreci geçirmesine yardımcı olur.
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“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.
Arama modları: Araştırmacıların kullandığı anahtar kelimelerin arasına konulacak Boolean Operatörlerini tüm aramalara
uygulayabilmeyi sağlar. Tüm Arama Terimimi Bul denildiğinde “VE/AND” operatörü kullanılırken Herhangi Bir Arama
Terimimi Bul denildiğinde “VEYA/OR” operatörü aramalara uygulanmış olur. SmartText Arama ile araştırmacılara anahtar
kelimelerine benzer diğer sonuçlar da sunulur.

Tamam

Tamam
17.02.2020

İptal Et

İptal Et

EBSCOhost tarafından sunulan veritabanlarının
listesinden araştırılan konunun içeriğine uygun
veritabanı seçimi yapılabilmektedir. Kullanmakta
olduğunan veritabanı dışında EBSCOhost tarafından
erişime sunulan araştırmacıların ilgi düzeyine uygun
diğer veritabanlarının seçimine fırsat verir.
10

history of artificial intelligence
history of art
history of art therapy
history of art education
history of artificial intelligence in recruitment
history of artificial organs

Tavsiye Konu Başlıkları: Arama ekranında kullanıcıların araştırdıkları konu hakkında diğer konu terimlerini görmeleri
sağlanmaktadır. History of art (sanat tarihi) anahtar kelimeleriyle arama yapıldığında aşağıda listelenen tavsiye konu
terimlerinden de araştırmacılar yararlanabilmektedir. Ayrıca tırnak işareti kullanarak arama yapmak anahtar kelimelerin
yan yana bulunduğu sonuçlara ulaştırır.
“history of art”
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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“history of art”

Ayrıntılı Kayıt: Kaynak hakkında ayrıntılı kayıt (künye) bilgisini verir.
Benzer Sonuçlar Bul: Seçilen yayınla ilişkili farklı yayınlara ulaşmayı sağlamaktadır.

Kaynağı Google Drive
hesabına eklemeyi sağlar.
Kaynağı e-posta hesabına
göndermeyi sağlar.
Farklı atıf türlerine göre
kaynağı alıntı yapmayı
sağlar.
Kaynakça yönetim
yazılımlarına (EndNote,
Zotero vb.) kaynağı farklı
formatlarda kaydedebilmeyi
sağlar.
Kaynağın “Kalıcı Bağlantı”
adresini verir.

Tam Metin İçerikleri: Kaynağın içindekiler kısmında yer alan başlıkların bulundukları sayfalara kolayca ulaşmayı
sağlar.
Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir, yazdırabilirsiniz.
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history of art
history of art education

AND

+-

AND

Temel Arama Gelişmiş Arama

Arama Geçmişi

Boolean İfade: Boolean operatörlerini kullanarak anahtar kelimelerinizi birleştiren aramalar yapabilirsiniz.
AND: Taranması istenen iki veya daha fazla terimin hepsinin ortak olduğu kayıtları bulur.
OR: Taranması istenen iki veya daha fazla terimin ayrı ayrı geçtiği tüm kayıtları bulur.
NOT: Taranması istenen iki veya daha fazla terimden, birinci yazılan terimin geçip, diğerlerinin olmadığı kayıtları
bulur.
“Eşdeğer konuları uygula” ve “İlgili sözcükleri uygula” seçeneklerini işaretlemek araştırmacıların anahtar
kelimeleriyle ilişkili konuların ve sözcüklerin de sonuç listesinde yer almasını sağlamaktadır.
Bir Alan + / - : Arama alanı eklenebilmekte veya çıkarılabilmektedir. 12 alana kadar ekleme yapılabilmektedir.
Seçin: Arama terimlerinin kaynakların hangi bölümünde yer almasını araştırmacının tercihine sunmaktadır
Sonuçlarınızı Sınırlandırın: EBSCOhost tarafından erişime sunulan veritabanlarına özel farklı sınırlayıcılar
bulunmaktadır. Örneğin; Art Index Retrospective (H. W. Wilson) veritabanının sonuç listesini yayın tipi (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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history of art
AND

history of art education

AND

Temel Arama Gelişmiş Arama

Arama Geçmişi

Sonuçları Daralt

İlgi: Sonuç listesini yayın tarihinin güncelliğine, anahtar kelimelerin yazar adında yer almasına, anahtar kelimelerle ilgi
düzeyine göre sıralanmaktadır.
Sonuçları Daralt: Arama sonucunu kaynak tipine (dergi, e-kitaplar vb.), yayın tarihine, yayın yerine, erişim sağlayan
veritabanı gibi alanlara göre daraltma yapmayı sağlamaktadır.
Klasörde Öğe Var: Araştırılan konu hakkında (history of art OR history of art education) daha önce klasöre eklenen
yayınları göstermektedir.
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history of art
AND

history of art education

AND

Gelişmiş arama sonucunda listelenen kaynaklar arasında seçilen yayın, Google Drive hesabına kaydedilebilir, klasöre
eklenebilir, yazdırılabilir, e-posta hesabına gönderilebilir, kaydedilebilir, alıntı yapılabilir, dışa aktarılabilir, not
oluşturulabilir ve kalıcı bağlantısı alınabilir.

17.02.2020

15

Bu alanda herhangi bir seçim yapılmazsa varsayılanlar uygulanmaktadır. Ayrıntılı Atıf ve Özet (ayrıca tüm HTML Tam Metin ve
makalelere HTML bağlantıları) kaydedilecektir. Kaydedilen yayınlar Klasöre eklenmektedir.
•

Makalelere HTML bağlantıları -

Seçtiğiniz

makalelere

HTML

bağlantılarının

eklenip

eklenmeyeceğini

belirtin. (Makalelere yalnızca kalıcı bağlantıları kaydetmek için Ek alıntı ayrıntıları ve özeti ile HTML Tam Metin onay
kutularını temizleyin ve HTML makalelerine onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun.)
•

Standart Alan Biçimi - Çoğu kullanıcı varsayılanı seçecektir - "Ayrıntılı Atıf ve Özet". Açılır listeden de seçim
yapabilirsiniz:
o

Kısa Alıntı - Yalnızca kısa bir alıntı kaydedilmesi gerektiğini belirtir.

o

Kısa Alıntı ve Özet - Kısa bir alıntı ve özetin kaydedilmesi gerektiğini gösterir.

o

Ayrıntılı Alıntı ve Özet - Ayrıntılı bir alıntı ve özetin kaydedilmesi gerektiğini belirtir.

Alıntı Biçimi: Araştırma yapılan konu hakkında yürütülen çalışmalara eklemek istenilen yayınlara farklı atıf biçimlerine
göre alıntı yapmayı sağlamaktadır.
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Not Oluştur: Üzerinde çalışma yapılan yayına not ekleyebilmeyi sağlar. Eklenilen notlar Klasör sekmesinin “Notlar”
kısmında saklanmaktadır.
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Detaylı Bilgi Almak için:
 Telefonla, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma görevlileriyle iletişime
geçebilirsiniz.
Telefonla referans hizmeti:
0312 525 55 55 numaradan
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.
 Art Index Retrospective (H. W. Wilson) veritabanının arayüzünde bulunan Yardım sekmesindeki kılavuzu
inceleyebilirsiniz.
 EBSCO Türkiye Destek Sayfası: https://www.ebsco.com/e/tr-tr
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