CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
EBSCO TÜM VERİTABANLARI KULLANIM KILAVUZU

EBSCO tarafından sunulan tüm veritabanlarına tek bağlantıdan ulaşmak adına bu platform
aracılığıyla arama yapabilirsiniz.
EBSCO Tüm Veritabanları ana sayfasının üst barında bulunan “Diller” seçeneğiyle platform
32 farklı dilde kullanılabilmektedir.

EBSCO Tüm Veritabanları üzerinden “Temel Arama” ve “Gelişmiş Arama”
yapılabilmektedir. “Arama Seçenekleri” ile aramalar daraltılabilmekte, ayrıca “Arama
Geçmişi” seçeneğinden eski aramalar silinebilmektedir.

Konular

EBSCO Tüm Veritabanları “Konular” sekmesinde yer alan
veritabanları listeler. Örnek olarak “Art Index Retrospective”
veritabanını inceleyeceğiz.
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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 EBSCO Tüm Veritabanları ara yüz özelliklerinden bahsedildikten sonra temel ve
gelişmiş arama örneklerine yer verilmektedir.
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 liste aracılığıyla sadece seçilen dergiler içinden arama yapılarak
araştırmalar kişiselleştirilebilir.
Tüm Sayılar: Yıllara göre dergilerin içindeki makalelere erişilebilmektedir.
E-posta Hatırlatması: EBSCO Tüm Veritabanları içindeki yayınlara yönelik hatırlatma
oluşturabilmektedir. Örneğin; bir dergiye yeni bir yayın eklendiğinde e-posta hatırlatması
yapılabilmektedir.
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RSS Haberleri: Araştırmanızda size yardımcı olması için, EBSCO Veritabanlarından sağlanan
favori/ilgilendiğiniz dergiler güncellendiğinde size hatırlatmak için RSS haberlerini
kullanabilirsiniz.
Kalıcı Bağlantı Oluştur: Veritabanına doğrudan yönlendiren sürekli bir bağlantı
paylaşmaktadır.

Hatırlatma oluşturduktan
sonra e-posta hesabına
gelen bilgilendirme mesajı

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 eposta gönderilecektir.
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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 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
eklenebilmektedir. Kavram sözlüğü, araştırma yaparken hangi anahtar sözcükleri kullanacağını
bilmeyen okuyuculara yol göstermesi açısından önemlidir.

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 türü vb.) dizin taraması yapılmasını
sağlamaktadır. Dergi adı alanında tarama yapmayı seçip Tara butonuna basıldıktan 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.
Örneğin, "Archaeologia, Archaeology, Art Journal, Artnews" dergi adlarını OR (VEYA)
operatörü ile aratınca sonuç listesinde bu dört derginin içerdiği yayınlara ulaşılacaktır.
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Bağlantılı Tam Metin: Seçilen dergilerin içerisindeki yayınların tam metin uzantısı olanlara
ulaşmayı sağlar.
Büyüteç: Bu sembol, yayının ayrıntılı kaydının kısaltılmış halini sunar. Ayrıca varsa yayının
tam metnine ulaştırır ve araştırmacıların yayını klasörlerine eklemelerini sağlar.
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. EBSCOhost’un erişime sunduğu diğer veritabanlarını
kullanırken klasöre eklenilen yayınlar da görülmektedir. Kullanıcı girişi yapılmadığında
araştırmacılar yalnızca veritabanını kullandıkları süre içerisinde klasöre ekledikleri yayını
yeniden görebilme imkânına sahiptir.
Sonuçları Daralt: Arama sonucunu kaynak tipine, yayın tarihine, konuya, dile vb. seçeneklere
göre sınırlandırmak mümkündür.
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Tam Metin İçerikleri: Kaynağın içindekiler kısmında yer alan başlıkların bulundukları
sayfalara kolayca ulaşmayı sağlar.
Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir ve yazdırabilirsiniz.
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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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