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Encyclopaedia of Islam Online, sosyal bilimler, tarih, dinler, felsefe, beşeri bilimler gibi
disiplinlerarası konuları kapsayan ansiklopedidir. Encyclopaedia of Islam Online (EI Online)
2. baskı (“EI2”) ve 3. baskıların (“EI3”) yayınlanan tüm sayılarını içermektedir. 2007 yılında
başlatılan son baskı için çalışmalar sürdürülmektedir. EI Online arama motoru her iki baskıdan
en popüler ve en güncel sonuçları otomatik olarak taramaktadır. EI2 (1955-2005) ve EI3.
(2007-) baskılara ait tüm materyallere erişim imkanı bulunmaktadır.

Anasayfa


Brill Encyclopaedia of Islam Online anasayfasına geldiğimizde 6 adet başlıkta her bir
yayına ait bağlatılar bulunmaktadır. Yayın başlığının yanında bulunan yeşil renkte kilit
simgesi olan yayınlara kütüphanemizin erişimi bulunmaktadır.



Başlıklardan birine tıklayarak, seçilen başlığın içeriğine yönlendirilirsiniz. Burada
içeriğe alfabetik olarak erişebilirsiniz. Aynı zamanda yeni makaleleri, yayının önsözü,
editör notu ve kısaltmalar listesini bulabilirsiniz. Geriye dönüp diğer yayınlara göz
atmak için "Related Publications" bağlantısına tıklayabilirsiniz.
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Yönlendirme


Yayının açılış sayfası, söz konusu ürüne bağlı olarak kullanıcılara bir dizi sekme
sağlamaktadır. Örneğin Encyclopaedia of Islam, Threee baskısının iki sekmesi
bulunmaktadır. Bunlar;
- Yeni makaleler
- Hazırlık süreci: Önsöz, Editör notu ve Kısaltmalar listesi



Tüm yayınlarda, içeriklere alfabetik olarak erişme imkânı vermektedir.
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Arama Seçenekleri






Ansiklopedinin belirli bir yayınını veya tüm yayınları aynı anda arayabilirsiniz.
Basit aramalar, ekranın üst kısmında bulunan Temel Arama Kutusundan
gerçekleştirilebilir.
Gelişmiş arama ise “Advanced Search” butonundan yapılabilmektedir. Gelişmiş arama
ile içeriğinde arama yapmasını istediğimiz yayını, anahtar kelimeyi, yazarı ve başlık
bilgileri ile arama yaptırabiliriz.

Arama sonuçlarını ise sol tarafta bulunan filtreleme alanından filtreleyebilirsiniz.
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Arama sonuçlarınızı sağ tarafta bulunan bar üzerinden Atıf verebilir (MLA, Chicago
vb.) Mendeley referans yönetim sistemine gönderebilir, mail olarak iletebilir, anahtar
kelimenizi renklendirebilir, sosyal medyada paylaşabilir ve yazdırabilirsiniz.



Kayıt olarak mevcut aramalarınızı kaydedebilir ve arama geçmişinizi
görüntüleyebilirsiniz.



Hesabınızla arama uyarıları oluşturabilir ve yeni bir makale yayınlandığında bildirim
alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
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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 danış ma
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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