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Asia-Studies, modern Asya-Pasifik çalışmalarını tam metin olarak sunan veritabanıdır. Bölgenin önde gelen araştırma kurumlarından toplanan
verileri sunan Asia-Studies 55 ülkenin iş, hükümet, ekonomik ve sosyal konularıyla ilgili raporları tam metin olarak sunmaktadır. Ek olarak finans,
çevre, insan kaynaklarının gelişimi, kadın çalışmaları, balıkçılık, turizm ve eğitim ile ilgili konulara da yapılan araştırma verileri, analizleri,
istatistikleri, grafik, çizelge ve tablolarına da yer verilmektedir. Verilerin ortalama 50 sayfa uzunluğundadır. Tüm Asya, Avustralya, Amerika
Pasifik Kıyı ülkeleri ve adalarının genel yıllık istatistiki bilgilerini yansıtmasının yanı sıra ülkeler arasında karşılaştırmaya yapmaya da olanak
tanımaktadır. Asia-Studies’in arayüzüne www.mk.gov.tr adresi aracılığıyla açılan Kütüphane ana sayfasında Veritabanları sekmesi altından
erişilebilmektedir.
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Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
 Asia-Studies içerisindeki sunulan tüm kaynakların sağlayıcı listeleri alfabetik düzende sunulmaktadır. Bu sayede sağlayıcıların sunmuş
olduğu spesifik dokümanlara ulaşılabilmektedir. “Search All Studies” ve “Search” bölümünden ise tüm kaynaklar taranabilmektedir.
search

Search All Studies

Sağlayıcıların
alfabetik listesi
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 “Search All Studies” ve “Search” bölümlerine tıklandığı zaman aşağıda ekran görüntüsü paylaşılan tarama görüntüsü açılmaktadır. Tarama
arayüzünü basit tarama yapmaya elverişli olması kaynak araştırmalarında kolaylık sağlamaktadır.

Sadece abone olunan yayınların içerisinde tarama yapılmasını sağlar

Abone olunmayan yayınların içerisinde tarama yapılmasını sağlar

Kaynakların tümünde tarama yapılmasını sağlar

 Dokümanların elektronik ortamda açılıp okunabilmesi için Adobe Reader programının cihazlarda yüklü olması gerekmektedir.
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 Aşağıda tüm kaynaklar içerisinde “turkey economy” konusunun tarama alanına girilmesiyle yapılan örneğin sonucu paylaşılmıştır. Tarama
sonucuna göre toplamda 1604 dokümanın sonucuna ulaşılmıştır. Sonuca göre 1000 adet dokümanın bilgileri abone olunan yayınlardan, 604
adet dokümanın ise abone olunmayan yayınlardan edinilmiştir. Dokümanların üzerine tıklanıldığı zaman tam metin pdf formatları
açılmaktadır.
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 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/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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