CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
EBSCO E-KİTAP KOLEKSİYONU KULLANIM KILAVUZU
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500.000’den
fazla e-kitaba erişim sağlayan koleksiyon hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı
fK
disiplinler arası tam metin e-kitap veri tabanıdır. Kullanıcı dostu ara yüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile
akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi
ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.

Temel Arama

Kategoriye

Gelişmiş Arama

Arama Geçmişi

Tümünü Görüntüle

Göre Tara
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Kategoriye Göre Tara: EBSCO E-Kitap Koleksiyonunda yer alan kitapların farklı konu alanlarına göre
listelenmiş hali sunulmaktadır. Böylece araştırdığınız veya ilgilendiğiniz konu hakkında bulmak istediğiniz
kitaplar dışında başka hangi kitapların yayınlandığı görülmektedir.
Kitabın üzerine gelinerek tıklandığında kitap hakkında ayrıntılı kayda erişilmektedir ve kitap doğrudan klasöre
eklenmektedir.

Sözlük: Kısaltmaları, kelimeleri, önemli siyasilerin doğum-ölüm tarihleri, doğum yeri gibi şahsi bilgileri,
tarihteki büyük savaşları American College Dictionary’de tarayarak araştırmacılara sunmaktadır.
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Arama Seçenekleri

Temel Arama

Gelişmiş Arama

Arama Geçmişi

Tümünü Görüntüle: Öne çıkan ya da yeni e-kitapların tümünü görüntülemeyi sağlar.

ARA

DAN BROWN
Temel Arama

Gelişmiş Arama

Arama Geçmişi

Sonuçları Daralt

1. The Dan Brown Craze: An Analysis of His Formula for Thriller
Fiction
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Arama Seçenekleri: Aramaları daraltan veya genişleten araçların kullanılmasını sağlamaktadır. EBSCOhost sunduğu
veritabanlarına yönelik farklı arama seçenekleri geliştirmiştir ve araştırmacılar bu seçeneklerden yararlanarak daha
başarılı arama sonuçları elde edebilir.
Temel Arama: Araştırmacıların doğrudan anahtar kelimelerini yazarak arama yapmalarına olanak sağlayan
basitleştirilmiş bilgi erişim aracıdır.
Sonuçları Daralt: Arama sonuçları “Tam Metin, Yayıncı, Hakemli Bilimsel Dergiler, yıl aralığına ve kaynak tipine”
göre sınırlandırılabilmektedir.
Tam Metin: Kitabın PDF/Tam Metin formatına erişimi sağlar.

İçerikler

İçerisinde Ara Notlarım

e-Kitaplar: EBSCOhost tarafından erişime sunulan E-Kitap Koleksiyonu üzerinden elektronik kitapları Temel Arama
ve Gelişmiş Aramaları kullanarak aranabilmektedir.

Sonuç Listesi: Araştırmacıların anahtar kelimeleri ile yapmış oldukları tarama sonucunda ulaştıkları kaynakların
listesine yeniden ulaşmayı sağlar.
Sol köşede yer alan İçindekiler, Birinci Bölüm, Bibliyografya gibi seçenekler kitabın bölümlerine doğrudan ulaşmayı
sağlarken bu seçeneklerin yanında yer alan indirme sembolü kaynağın ilgili bölümlerinin kişisel bilgisayarlar, tabletler
veya telefonlara indirilmesini sağlar.
Uyarı: İndirme hakkı yalnızca 100 sayfa ile kısıtlanmıştır.
İçerisinde Ara: Bir kelimenin kitabın tam metninin içinde kaç defa geçtiğini ve kitabın neresinde yer aldığını gösterir.
Notlarım: Kitabın içine not oluşturabilmeyi ve daha önce eklenen notları görebilmeyi sağlar. Tüm notlara Klasörüm
sekmesinden de ulaşılmaktadır.
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Klasöre Ekle/Kaldır: Okuyucuların ilgilendikleri kitabı klasörlerine ekleyerek bu kitapları daha sonra
inceleyebilmelerini, araştırılabilmelerini sağlar. Klasöre eklediklerinizi daha sonra görebilmek için oturum
açmanız gereklidir.

Sayfaları Kaydet: Okuyucuların kitabın ilgili bölümlerini elektronik cihazlarına indirebilmelerini ve e-posta
ile başkaları ile paylaşabilmelerini sağlar. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmazsa varsayılanlar
uygulanmaktadır. Ayrıntılı Atıf ve Özet (ayrıca tüm HTML Tam Metin ve makalelere HTML bağlantıları)
kaydedilecektir. Kaydedilen yayınlar Klasöre eklenmektedir. “Geçerli Sayfa”, “Geçerli sayfa ve sonraki (en
fazla 99) sayfa” ve “bu bölüm”(kitabın herhangi bir bölümü)” kaydedilebilir. Kaydedilebilme sayfa sınırı
100’dür.

Sayfaları E-posta ile Gönder: Okuyucuların ilgilendikleri kitabın ayrıntılı alıntı ve özetinin, farklı atıf
biçimlerine göre kitabın alıntısının e-posta hesaplarına gönderilmesini sağlar.
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Sayfaları Yazdır: Okuyucuların ilgilendikleri kitabın PDF’sini çıktısını almalarını sağlar. “Geçerli Sayfa”,
“Geçerli sayfa ve sonraki (en fazla 99) sayfa” ve “bu bölüm”(kitabın herhangi bir bölümü)” yazdırılabilir.
Yazdırabilme sayfa sınırı 100’dür.

Alıntı: ABNT, AMA, APA gibi alıntı formatlarına göre hazır atıf bilgisi sağlayarak okuyucuların ilgilendikleri
kaynakları çalışmalarına eklerken kolaylık sağlar.
Kaynakça Yönetim Yazılımı’na Dışa Aktar: Alıntı bilgisini EndNote, ProCite, BibTex gibi kaynakça
yönetim yazılım programlarına aktarmayı sağlar. Ayrıca okuyucular yararlanmak istedikleri kaynakları klasöre
ekledikten sonra klasördeki tüm kaynakları aynı anda dışa aktarabilir.

instruction

Sözlük: Kısaltmaları, kelimeleri, önemli siyasilerin doğum-ölüm tarihleri, doğum yeri gibi şahsi bilgileri,
tarihteki büyük savaşları American College Dictionary’de tarayarak araştırmacılara sunmaktadır. Kitabın
içinde bilinmeyen kelimeleri okuyucuların öğrenmesini sağlar.
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Kalıcı
Bağlantı
Kalıcı Bağlantı: Veritabanına doğrudan yönlendiren sürekli bir link/bağlantı paylaşmaktadır.
Google Drive: Kaynağı, Google Drive hesabına eklemeyi sağlar.

OR
AND

Detective fiction

SU Konu

Detective novel

SU Konu

ARA

İsteğe Bağlı Bir Alan seçin

+ -

Boolean İfade: Boolean operatörlerini kullanarak anahtar kelimelerinizi birleştiren aramalar yapabilirsiniz.
AND: Taranması istenen iki veya daha fazla terimin hepsinin ortak olduğu kayıtları bulur.
OR: Taranması istenen iki veya daha fazla terimin ayrı ayrı geçtiği tüm kayıtları bulur.
NOT: Taranması istenen iki veya daha fazla terimden, birinci yazılan terimin geçip, diğerlerinin olmadığı kayıtları
bulur.
“Eşdeğer konuları uygula” ve “İlgili sözcükleri uygula” seçeneklerini işaretlemek araştırmacıların anahtar
kelimeleriyle ilişkili konuların ve sözcüklerin de sonuç listesinde yer almasını sağlamaktadır.
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Bir Alan + / - : Arama alanı eklenebilmekte veya çıkarılabilmektedir. 12 alana kadar ekleme yapılabilmektedir.
Seçin: Arama terimlerinin kaynakların hangi bölümünde yer almasını araştırmacının tercihine sunmaktadır
Sonuçlarınızı Sınırlandırın: EBSCOhost tarafından erişime sunulan veritabanlarına özel farklı sınırlayıcılar
bulunmaktadır. Örneğin; Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 veritabanının sonuç
listesini yayın tipi(dergi, kitap vb.), ISSN, Doküman tipi gibi seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Bu özellik sonuç
listesinde araştırma konunuzla ilgili daha ilgili kaynaklara ulaşmanızı sağlamaktadır.
Detective fiction

Sonuçları Daralt

OR

Detective novel

AND

Detective novel

Arama Sonuçları: 1-20 / 5,621

İçindekiler Tablosu

Bu e-Kitaptaki En İlgili Sayfalar
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İçindekiler Tablosu: Okuyucular, bir e-kitabın içindekiler tablosu altında yer alan başlıklara tıkladığında kitabın ilgili
bölümünün yer aldığı sayfaya yönlendirilir. İçindekiler tablosunun altında yer alan başlıkların bazılarının yanında (+)
işareti bulunmaktadır. Bu işarete tıklamak başlığın altında bulunan alt başlıklara yönlendirir.
Bu e-Kitaptaki En İlgili Sayfalar: En çok atıf alan sayfalara yönlendirmektedir.

Cover

Tam Metin’e tıkladıktan sonra kitabın tamamına ulaşılmaktadır. Ekranın sol köşesinde kitabın yayın bilgilerine ve içindekiler
kısmına ulaşılabilmektedir.
Cover: Kitabın altında bulunan araçlardan okları kullanarak sayfalar ileriye veya geriye alınabilir, (-)/(+) araçları ile ekran
yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir, sayfalar tam ekran modunda okunabilir.
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Klasörüm
Makaleler (3)
Resimler (2)
Videolar (0)
Şirketler (0)
Sayfalar (0)
e-Kitaplar (3)
Sesli Kitaplar (2)
Ödünç Alınanlar (1)
Ayırtılanlar (2)
Notlar (3)
Diğer İçerik Kaynakları (0)
Aramalara Sürekli Bağlantılar (0)
Kaydedilmiş Aramalar (0)
Arama Hatırlatmaları (0)
Dergi Hatırlatmaları (0)
Web Sayfaları(0)

Bana Özel Yeni
Paylaştıran Ekle

Klasör sekmesi, basit veya gelişmiş arama sonucunda ulaşılan kaynakları “Klasöre Ekle” diyerek bu kitapları daha
sonra inceleyebilmeyi, araştırabilmeyi sağlamaktadır. EBSCOhost kullanıcıları klasörüm sekmesinden yalnızca arama
sonuçlarına değil resimlere, videolara, e-kitaplara veya arama sonuçlarında ulaşılan kaynaklara eklenen kişisel notlara
da ulaşabilmektedir. Klasöre eklenilenleri daha sonra görebilmek için oturum açmak gereklidir. Klasör sekmesinde
EBSCO uzantılı diğer veritabanlarını kullanırken eklenilen kaynaklara da ulaşılmaktadır.
Tercihler sekmesi ile veritabanı arayüzü ve arama özellikleri sunulan seçenekler dâhilinde istenilen biçimde
düzenlenebilmektedir.
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Detaylı Bilgi Almak için:
 Telefonla, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma görevlileriyle iletişime
geçebilirsiniz.
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

 Danışma masalarında bulunan kütüphanecilerle yüz yüze iletişime geçebilirsiniz.
 EBSCOhost E-Kitap veritabanının arayüzünde bulunan Yardım sekmesindeki kılavuzu inceleyebilirsiniz.
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