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CABI Invasive Species Compendium, istilacı türler ve hayvan hastalıkları üzerine 1500’den 

fazla tanımlayıcı veri setleri, habitat, patika ve ülkeler üzerine temel tanımlayıcı bilgiler içeren 

bir veritabanıdır. Geçim kaynaklarını ve dünya çapındaki çevreyi tehdit eden istilacı türleri 

kapsamlı bir şekilde sunar. Dünya çapında istilacı tür yönetiminde karar vermeyi desteklemek 

için çok çeşitli bilgileri bir araya getiren, gelişmekte olan ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır. 

Bibliyografik olarak 65.000 yayın bilgisi ve 1000’in üzerinde tam metin yayın sağlar. 

 

Arama 

Arama alanına CABI Invasive Species Compendium’un ana sayfasından ulaşılmaktadır.  

 

Anahtar kelime, arama kutusuna yazılarak arama gerçekleştirilmektedir. 
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Yukarıdaki görselde belirtilen filter by type özelliği kullanılarak doküman türü 

seçilebilmektedir. 
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Sağ tarafta bulunan Refine by seçeneği ile arama sonuçları aşağıdaki seçeneklere göre 

sınırlandırılabilmektedir: 

Geographical Location (Coğrafi konum), Language (Dil), Datasheet type (Veri sayfası türü), 

Domain (Alan adı), Kingdom (Alem), Phylum (Filum), Sub-phylum (Alt filum), Class (Sınıf), 

Item Type (Öğe türü) 

 

 

 

 

Arama sonuçları Relevance (İlgi), Date Recent (En yeni tarih), Date Oldest (En eski tarih), A 

to Z (A’dan Z’ye)’ ye göre sıralanabilmektedir. 

 

 

https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Geographical%20Location
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Language
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Datasheet%20Type
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Datasheet%20Type
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Domain
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Kingdom
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Phylum
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Sub-phylum
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Class
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Item%20Type
https://www.cabi.org/isc/search/facetcount?q=spodoptera&page=1&facetexclude=Item%20Type
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Arama sonucunda ulaşılan kayıtların sol tarafında bulunan kutucuklar işaretlenerek ayrıca 

incelenmek istenenler otomatik olarak Selected records (Seçilen kayıtlar)’a kaydedilir ve bu 

kısımdan yayınlar kolaylıkla incelenebilmektedir. 
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Ana sayfa alt kısımda bulunun Toolbox (Araç kutusu) başlığı altında Invasives Open Data 

(İstilacı türler açık veri), Horizon Scanning Tool (Horizon Tarama Aracı), Mobile Apps (Mobil 

Uygulamalar), Country Pest Alerts (Ülke Zararlı Uyarıları) gibi araştırmacıların kullanabileceği 

aracı mevcuttur. 

Invasives Open Data (İstilacı Türler Açık Veri): 

CABI tarım ve çevre ile ilgili veriler için bir veri havuzudur. Bu bölümde tarım ve tarım 
bölgeleri hakkında aramalar yapılabilmektedir. 
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Horizon Scanning Tool (Horizon Tarama Aracı): Horizon Scanning Tool, başka bir ülkeden 
belirli bir ülkeye girebilecek türleri belirlemenize ve kategorilere ayırmanıza yardımcı olan bir 
karar destek aracıdır. 

 

Mobile Apps (Mobil Uygulamalar): Bu bölümde CABI bünyesindeki uygulamalara erişim 
mümkündür. 
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Country Pest Alerts (Ülke Zararlı Uyarıları): Belirli bir ülke veya bölge için son literatür 

raporlarına ulaşılabilmektedir. Dünyanın her yerinden son literatür raporlarını içeren e-posta 

uyarıları almak için kayıt olunabilmektedir. 

 

 

Öneri I 

CABI Invasive Species Compendium veritabanı ile ilgili soru, öneri ve görüşlere Help (Yardım) 

kısmından ulaşmak mümkündür. 
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Öneri II 

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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