CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS
(LISTA) KULLANIM KILAVUZU

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), kütüphanecilik ve enformasyon
bilimleri alanındaki yayınları derleyen bu alandaki temel kaynaklardandır. 690'dan fazla süreli
yayın yanında kitap, araştırma raporları ve tutanakları da indeksler. İçeriğindeki kayıtlar, 1960
ortalarına kadar geriye gitmektedir.
LISTA’ya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin www.mk.gov.tr adresli web sayfasındaki
Veritabanları sekmesiden erişim sağlanabilmektedir.
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Temel Arama

Temel arama arayüzünde anahtar kelimeler yazılarak arama yapılabilmektedir.

Temel Arama ile karşımıza tüm sonuçlar gelmektedir.
Yapılan aramada “Sonuçları Daralt” seçeneği ile “Yayın Tarihi”, “Kaynak Tipleri” gibi
alanlarda sonuçlar sınırlandırılabilmektedir.
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Gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama seçeneği ile isteğe bağlı bir “alan” veya “yayın tarihi” seçilerek taramalar
yapılabilir.

Yayınlar:
İlgili veritabanının içinde
yer
alan
yayınların
alfabetik listesini sunar.
Ayrıca bu yayınların
hangi
alanda,
ne
zamandan beri ve nerede
yayınlandığı gibi bilgiler
de
bu
listeden
öğrenilebilmektedir.
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Bu yayın içerisinde
ara:
Bu liste aracılığıyla
sadece seçilen
dergiler içinden
aramalar yapılabilir.

Tüm Sayılar:
Yıllara göre
dergilerin içindeki
makalelere
erişilebilmektedir.

Thesaurus / Kavramlar Sözlüğü: Kavramlar 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 Relevancy Ranked/İlgi Düzeyi seçeneğini
işaretleyerek arama yaparken kullanılacak anahtar kelimelerin eş anlamlılarıyla ilgili diğer
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konu terimlerine ulaşmayı sağlar. Araştırma konusuyla ilgili olan anahtar kelimeler taratıldıktan
sonra listelenen ilgili konu terimleri, Boolean operatörleri (AND/OR/NOT) kullanılarak
aramalara eklenebilmektedir. Kavramlar sözlüğü, araştırma yaparken hangi anahtar sözcükleri
kullanacağını
bilmeyen
okuyuculara
yol
göstermesi
açısından
önemlidir.

Büyüteç: Bu sembol, yayına ait bilgilere hızlı bir şekilde ulaştırır. Ayrıca varsa yayının tam
metnine ulaştırır ve araştırmacıların yayını klasörlerine eklemelerini sağlamaktadır.

Bulunan sonucun üzerine tıklandığında içerik bilgisine erişilebilmektedir.
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Sağ taraftaki “Araçlar” bölümden ise bulunan sonuç klasöre eklenebilir, kaydedilebilir,
yazdırabilir veya not oluşturulabilir.
Benzer Sonuçlar Bul: Seçilen yayınla ilişkili farklı yayınlara ulaşmayı sağlamaktadır.

Tam metnine ulaştığınız kaynağı indirebilir, yazdırabilirsiniz.

Sağ üst köşede bulunan “Klasör” seçeneği, temel veya gelişmiş arama sonucunda ulaştığınız
kaynakları klasöre ekleyerek bu kaynakları daha sonra inceleyebilmenizi sağlar. Klasöre
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eklediklerinizi

daha

sonra

görüntüleyebilmek

için

oturum

açmanız

gerekir.

Sağ üst köşede bulunan Tercihler seçeneği ile veritabanı arayüzü ve arama özellikleri sunulan
seçenekler dâhilinde araştırmacıların kişisel isteklerine yönelik düzenlenebilmektedir. Oturum
açılarak tercihler kişiselleştirildiğinde veritabanına her girişte aynı tercihler üzerinden
kullanıma devam edilir.

Öneri I
Giriş sayfasında yer alan Yardım seçeneği ile veritabanının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Öneri II
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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