CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
OVID-LWW KULLANIM KILAVUZU
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OVID-LWW, kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji
vb. tıp ve sağlık alanlarında 400+ akademik dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Yüksek
kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve
kolay erişim sağlamayı amaçlayan veritabanında koleksiyon, her kütüphanede bulunması
gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha
spesifik dergiler de içermektedir.
Veritabanı ana sayfasında bulunan All Resources Journals@Ovid full text, Your
Journals@Ovid, Ovid MEDLINE(R) ALL seçeneklerinden biri ya da tamamı seçilerek giriş
yapılabilmektedir.
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Search (ara), journals (dergi), multimedia (multimedya), my workspace (çalışma alanım)
what’s new (yenilikler) seçenekleri ile arama yapılabilmektedir.
Basic search (basit arama), find citation (alıntı bul), search tools (arama araçları), search
fields (arama alanları), advanced search (gelişmiş arama), multi-field search (çok alanlı
arama) bölümlerinden daha ayrıntılı araştırma yapılabilmektedir.

Search Journals Multimedia My Workspace

What’s New

Basic Search | Find Citation | Search Tools | Search Fields | Advanced Search | Multi-Field Search

Journals (dergi) arama seçeneğinde veritabanında bulunan dergiler alfabetik olarak
listelenmektedir.
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Multimedya arama seçeneği ile çeşitli konulardaki görüntülere erişim imkânı bulunmaktadır.
Burada bulunan abstract (öz) seçeneğinde konu ile ilgili özet bilgisi görüntülenmekte, cite
(alıntı) seçeneği ile alıntı yapılabilmekte, find related media (ilgili medyayı bul) ile görüntüye
ulaşılabilmektedir.
Abstract reference (özet referans) ve complete reference (tam referans) seçeneklerinden
konu ile ilgili bibliyografik bilgiler görüntülenebilmektedir.

Find citation (alıntı bul) ile atıf araması yapılabilmektedir. Article title (makale başlığı),
journal name (dergi adı), author surname (yazar soyadı), publication year (yayın yılı) gibi
arama seçenekleri kullanılarak aramalar sınırlandırılabilmektedir.

4

21.08.2020

Search fields (arama alanları) seçeneği ile abstract (özet), keyword (anahtar kelime), title
(başlık), volume (cilt) seçenekleri ile araştırma yapılabilmektedir.

Advanced search (gelişmiş arama) bölümünde keyword (anahtar kelime), author (yazar),
title (başlık), journal (dergi) seçenekleri ile arama yapılabilmektedir.

Keyword Author Title Journal
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Multi-field search (çok alanlı arama) bölümünde boolean operatörleri (AND/OR/NOT) ile all
fields (tüm alanlar), abstracts (özet), author (yazar), author keywords (yazar anahtar
kelimeler), publication year (yayın yılı) ve ISSN sınırlandırmaları yapılarak arama imkânı
bulunmaktadır.

All Fields
AND

Abstracts

OR

Author

NOT

Author Keywords
ISSN

Publication Year

Öneri I
OVID-LWW ana sayfasında yer alan help (yardım) seçeneğinde veritabanı ile ilgili bilgiler
sunulmaktadır.
Help
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Öneri II
Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma
görevlilerine iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 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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