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ProQuest Digital National Security Archive, 1945’ten günümüze Amerika Birleşik 

Devletleri’nin kritik küresel meselelere yönelik politikasını kapsayan evrak, kronoloji, 

kaynakça ve sözlük gibi materyalleri içeren bir veritabanıdır.  Burada bulunan içerikleri tam 

metin olarak görüntüleyebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.  
 
 
Basit Arama 

  
1. Bu sayfada yer alan Basit Arama çubuğunu kullanarak aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz. 

2. Gelişmiş Arama butonuna tıklayarak gelişmiş arama sayfasına gidebilirsiniz. 

3. Göz at butonuna tıklayarak veritabanının kapsadığı konuları inceleyebilirsiniz. 

4. Bir hesabınız yok ise sağ üst köşede yer alan simgeden hesap oluşturabilir, oturum 

açtıktan sonra yaptığınız aramaları kaydedebilir ve ara yüz ve arama ayarlarınızı 

kişiselleştirebilir, dil seçeneğinizi değiştirebilirsiniz. 

5. Veritabanında oturup açtıktan sonra Kitap Rafı özelliğinden faydalanarak indirdiğiniz 

ve görüntülediğiniz içerikleri inceleyebilirsiniz. 

Görüntü 1: Basit Arama 
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1. Kütüphanemizin web sayfasındaki Veritabanları menüsünden Proquest National 

Security Archive’a ulaştığınızda karşınıza çıkan Basit Arama ekranına anahtar 

kelimenizi girdikten yukarıda görmüş olduğunuz sonuç sayfasına yönlendirilirsiniz. 

2. Bu sayfada veritabanında aratmış olduğunuz kelime ile alakalı kaç sonuç olduğunu 

görüntüleyebilir, sıralama kriterlerinizi detaylandırabilirsiniz. 

1. Sonuç sayfasında karşınıza çıkan belgeleri tam metin olarak açabilir, indirebilir, 

özetlerini, bibliyografik bilgisini ve ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. 

2. Sağ taraftaki bölümden aradığınız konu ile ilgili olan diğer içeriklere 

yönlendirilebilirsiniz. 

Görüntü 3: Belge Görüntüleme 

Görüntü 2: Basit Arama Örneği 
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Gelişmiş Arama 

 

1. Anahtar kelimenizi burada yer alan arama çubuklarına girebilirsiniz. 

2. Anahtar kelimeyi girdikten sonra aramayı tüm veritabanı içerisindeki aratabilir veya 

eser adı, yazar adı, özet gibi seçenekler arasından uygun olanı seçerek aramanızı belli 

bir alan içerisinde yapabilirsiniz. 

3. Aramanızı genişletmek veya daraltmak için AND(VE), OR(VEYA) ve NOT(DEĞİL) 

seçeneklerini kullanabilirsiniz. 

4. Gelişmiş arama ekranının alt kısmında aramayı detaylandırmak için bazı seçenekler 

bulunmaktadır. 

5. Bu bölümde aradığınız içeriğin, ProQuest Digital National Security Archive’a kayıt ve 

belge türü ile ProQuest Digital National Security Archive’da hangi koleksiyonda 

bulunduğunu seçebilirsiniz. 

 

Görüntü 4: Gelişmiş Arama 

Görüntü 5: Gelişmiş Aramayı Detaylandırma 
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6. Anahtar kelimelerinizi girdikten sonra sonuç ekranına yönlendirilirsiniz. 

7. Bu ekranda anahtar kelimelerinizle alakalı kaç tane sonuç elde ettiğinizi 

görüntüleyebilirsiniz. 

8. Belgeleri tam metin olarak açabilir, indirebilir, özetlerini ve ayrıntılarını 

inceleyebilirsiniz. 

9. Sonuçlarınızın sıralanma kriterlerini sayfanın sol tarafında bulunan bölümden 

değiştirebilirsiniz. 

 

Görüntü 6: Gelişmiş Arama Örneği 
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Göz At 

ProQuest Digital National Security Archive, 1945 senesinden günümüze Amerika Birleşik 

Devletleri’nin askeri ve diplomatik ilişkileri ile faaliyetlerinin incelenmesine olanak sağlayacak 

materyaller barındırmaktadır. Yukarıda gördüğünüz sayfada bu içerikler üç tür altında 

sıralanmıştır. Bu bölümden araştırmanızın ihtiyacına uygun olan kaynak türünü seçebilir ve 

inceleyebilirsiniz. 

Açıklama 

Yukarıda gördüğünüz sayfada Digital National Security Archive’da mevcut olan koleksiyonları 

etkili kullanabilmek için rehberler, yeni ve gelecek olan koleksiyonlar hakkında açıklamalar 

bulunmaktadır. Bu sayfayı inceleyerek veritabanını daha iyi öğrenebilir, araştırmanıza yardımcı 

olacak koleksiyonu belirleyebilirsiniz. 

ProQuest Digital National Security Archive Üyelik İşlemleri 

Veritabanında sağ üst köşede yer alan sekmeden oturum açabilir, hesabınızı ve kitap rafınızı 

görüntüleyebilirsiniz. 

Görüntü 7: Göz At 

Görüntü 8: Açıklama 
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ProQuest Digital National Security Archive’a üyeliğiniz bulunmuyorsa e-posta adresinizi ve 

şifrenizi girdikten sonra Gizlilik Politikası ile Şartlar ve Koşulları kabul ettiğinizi beyan ettikten 

sonra hızlıca hesabınızı oluşturabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Görüntü 9: Üyelik Sekmesi 

Görüntü 10: Hesap Oluşturma 
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Kitap Rafı 

Kitap Rafı, üye olduktan sonra kullanabileceğiniz bir alandır. Burada indirmiş olduğunuz 

belgeleri, en son görüntülediğiniz içerikleri, not alınmış ve kaydedilmiş kitaplarınızı görmeniz 

mümkündür. 

 

Öneri I 

ProQuest Digital National Security Archive’ı kullandığınız süre boyunca sağ üst köşede 

bulunan yardım butonunu kullanarak veritabanı kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye 

ulaşabilirsiniz. Bu yardım butonu ekranda olan sayfa ile bağlantılıdır. 

 
Öneri II 

Kütüphanemizin web sayfasından veritabanına yönlendirildiğinizde karşınıza çıkan “basit 

arama” ekranının alt kısmında sağ tarafta arama ipuçları ve veritabanı hakkında daha ayrntılı 

bilgi için gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.  

Görüntü 11: Kitap Rafı 

Görüntü 12: Yardım Butonu 
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Öneri III 

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 

 

 

 

 

 

 

Görüntü 13: Ayrıntılı Bilgi ve Arama İpuçları 
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