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Gale OneFile: News, tam metin gazetelerin bir arada sunulduğu, okuyucuların makaleleri 
başlık, konu, tarih, yazar ve diğer birçok alana göre aramasına olanak tanıyan elektronik bir 
kaynaktır. Aralarında The Times, Economist, The New York Times, Associated Press, BBC, 
CBS, Daily Mail, Daily Telegraph, The Independent, USA Today, The Washington Post, vb. 
2.300'den fazla dünya gazetesine erişim sağlar ve binlerce resim, radyo ve TV yayını ve 
transkript içerir. 

Tam metin olan gazetelerdeki tüm haberler tam metin indirilebilir, MP3 olarak dinlenebilir ve 
takip etmek istediğiniz konu hakkındaki haberler için oluşturacağınız alarmlar ile o konu 
hakkında çıkan tüm haberler ile ilgili uyarı mailleri gelmektedir. 
 
Gale OneFile: News veritabanı sayfasının üst barında bulunan dil seçenekleriyle 38 dilde 
kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. 
 

 
 
Gale OneFile: News veritabanı üzerinden Temel Arama ve Gelişmiş Arama 
yapılabilmektedir. Search History (Arama Geçmişi) seçeneğinden eski aramalar 
silinebilmektedir. Ayrıca GaleFile: News veritabanı Higlights and Notes (Vurgulamalar ve 
Notlar) kısmından okuduğunuz haberlerde altını çizmeniz gereken veya not almanız gereken 
kısımlara tekrardan geri dönmenizi sağlayacak araç sunmaktadır.  

 
 
Gale OneFile: News veritabanının arayüz özelliklerinden bahsedildikten sonra temel ve 
gelişmiş arama örneklerine yer verilmektedir.  
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Temel arama sonunda çıkan sonuçların daraltılması için sonuçların listelendiği arayüzün sağ 

tarafında bulunan Filter Your Results (Sonuçları Filtlere) bölümünden Publication Date 

(Yayın Tarihi), Subject (Konu), Document Type (Belge Türü), Publication Title (Yayın 

Başlığı), Sections (Bölümler) ve belgenin içerisinde aranılan anahtar kelimeye yönelik yapılan 

aramayı daraltmayı amaçlayan seçenekler bulunmaktadır.  
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Advenced Search (Gelişmiş Arama) bölümünde Search for (Arama), Select Fields (Alanları 
Seçin), More options (Daha fazla seçenek) yönlendirmeleri ile arama yapılabilmektedir. 
Boolean operatörleri ile (AND, OR, NOT) aramalar sınırlandırılabilmekte ya da 
genişletilebilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

AND 

OR 

NOT 

Keyword 

Basic Search 

Entire Document 

Subject 

Abstract 

Author 

Brand Name 

Company Name 

Gale Document 
Number 

Document Title 

Document Type 

ISBN 

ISSN 

Issue Number 

Name Of Work 

Person – About 

Place Name 

Publication 
Country 

Publication 
Language 

Publication Title 

Publisher Name 

Start Page 

Volume Number 

Word Count 

Edition 

Basic Search (Temel Arama), entire document (belgenin tamamı), 
keyword (anahtar kelime), document title (belge başlığı), 
manuscript number (belge numarası), author/creator 
(yazar/oluşturan), gale document number (belge numarası) gibi 
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

AND aynı alanda iki kelime/kelime grubunun ortak yer aldığı 
sonuçları listelenmektedir. 

OR iki kelimeden/kelime grubundan herhangi birinin veya ikisinin 
olduğu sonuçları listelemektedir. 
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NOT taranması istenen iki veya daha fazla kelimeden, birinci yazılan kelimenin geçip, 
diğerlerinin olmadığı sonuçları bulur. 

 

Lexile Measure (Lexile ölçüsü): İngilizce okuma yeteneğini derecelendiren bir ölçektir. 
Ölçekle TOEFL Reading puanınıza göre 0-2000 arası İngilizce yeterliliği gösteren bir 
derecelendirmesi bulunmaktadır.  

Belge türüne göre arama seçeneği 

Yayın başlığına göre arama seçeneği 

Yayın konusuna göre arama seçeneği 

Lexile tarafından ölçü arama seçeneği 

Lexile ölçü arama seçeneği 
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Bu ekranda örnek olarak aradığımız “Turkey and Azerbaijan” başlığındaki arama sonuçları 
listelenmektedir. Örnek olarak ilk çıkan sonuç aşağıda detaylı olarak incelenmektedir. 

 

 

 

 

Belgenin künyesi, 
gönderme, indirme, 
yazdırma, kalıcı 
bağlantı linki 
oluşturma ve 
vurgulama ve notlar 
araçları 
gösterilmektedir. 

 
Haber metnini 40 
farklı dile çeviren 
dil değiştirme aracı, 
yazı karakter 
boyutunu azaltma 
ve yükseltme aracı 
ve haber metnini 
dinleme araçları 
bulunmaktadır. 

 Mavi zeminde seçilen yazıyı 
Vurgulama yapmak veya 
not almak için “Highlight” 
(Vurgulama) aracını veya 
“Notes” (Notlar) aracını 
kullanabilirsiniz. “Define” 
seçeneğinde ise kelime 
hakkında daha geniş bilgi 
alabilirsiniz. Vurgulamayı 
silmek için en sağda bulunan 
çöp kutusu simgesine 
tıklamanız yeterli olacaktır. 
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Cite (Alıntı yap) seçeneğinde Copy (Kopya) ile alıntı yapılabilmektedir. Atıf alıntısı kişisel 
hesabınıza kaydedilmektedir. 

 

Sent to (Gönder) seçeneğinde belgeniz Google Drive, One Drive ve e-posta adresinize 
gönderilmektedir. 
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Download (İndir) seçeneğinde PDF türünde belgenizi indirebilirsiniz.  

 

Print (Yazdır) seçeneğinde belgenizi yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.  

 

Get Link (Bağlantı) seçeneğinde belgenizin kalıcı bağlantısını oluşturabilirsiniz.  
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Highlights and Notes (Vurgulamalar ve Notlar) seçeneği, belgenizde vurguladığınız veya not 
aldığınız yerleri görmek için kullanılan araçtır.  
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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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