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ProQuest Military Database, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin erişime açtığı abone 

veritabanlarındandır. Askerî veritabanı, bilimsel dergiler, ticaret ve sanayi dergileri, dergiler, 

teknik raporlar, konferans bildirileri, devlet yayınları gibi pek çok farklı içeriğe sahiptir. Askerî 

konuların sunulduğu veritabanına kütüphanemiz web sayfasındaki “Veritabanları” 

menüsünden erişim sağlayabilirsiniz.  

Giriş Sayfası ve Basit Arama 

 

Görüntü 1: Giriş Sayfası 

Görmüş olduğunuz ekran Proquest Military Database veritabanının giriş ekranıdır.  

1. Bu sayfada yer alan basit arama çubuğunu kullanarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

2. “Basit Arama”, “Gelişmiş Arama”, “Yayınlar”, “Açıklama”, “Veritabanlarını 

Değiştir” yer işaretleri bulunan bu kısımdan “Gelişmiş Arama” sayfasına ve veritabanı 

içerisinde bulunan eserleri görüntüleyebileceğiniz “Yayınlar” sayfasına erişebilirsiniz. 

Ayrıca “Veritabanlarını Değiştir” yer işaretine tıklayarak Proquest’in diğer 

veritabanlarına geçiş yapabilirsiniz. 
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3. Burada bulunan sekme sırayla, “Yardım” (1), “Oturum Aç” (2), “Kitap Rafı” (3), 

“Aramalarım” (4), sayfalarına erişmenizi sağlamaktadır. 

4. Bu kısımda veritabanının konu kapsamını görebilir, “Başlık Listesini Görüntüle” yer 

işareti üzerinden başlık listesini görüntüleyebilirsiniz. 

5. Veritabanı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve arama ipuçlarını öğrenmek için bu 

kısma bakabilirsiniz. 

Gelişmiş Arama 

 “Gelişmiş Arama” sayfası üzerinden arama filtrelerini kullanarak aradığınız sonuca daha kolay 

ulaşabilirsiniz.  
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Görüntü 2: Gelişmiş Arama Sayfası 
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1. Gelişmiş Arama yapmak için burada yer alan 

filtreleri kullanarak aradığınız çubuğunun en 

solunda yer alan “Her yer” çubuğuna tıklayarak 

arama yapmak istediğiniz alanların bulunduğu 

seçenekleri açabilirsiniz. Arama çubuğunun 

altında yer alan “Bir Satır Ekle” butonuna 

tıklayarak seçeneklerinizi çoğaltabilir veya 

azaltabilirsiniz. Aramanızı derinleştirmek için 

yaptığınız filtreye uygun olarak AND (VE), OR 

(VEYA) ya da NOT  (DEĞİL) (Boolean Araması) 

seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Arama 

çubuğunun üstünde yer alan “Arama İpuçları” yer 

işareti üzerinden gelişmiş aramaya dair daha fazla 

bilgi edinebilir, “Son Yapılan Aramalar” yer işareti üzerinden son yaptığınız aramaları 

görüntüleyebilirsiniz. 

2. “Şununla Sınırlandır” seçeneğinin sağında yer alan 

kutulardan “Tam Metin” seçeneği tam metin erişimi bulunan 

sonuçları, “Hakemli” ise hakemli dergilerde yayınlanmış 

olan sonuçları görmenizi sağlar. “Yayınlanma Tarihi” 

seçeneğini açarak aramanıza ekleyeceğiniz tarih bilgisi sonuç 

ekranında sadece aradığınız tarih aralığında basılmış 

eserlerin çıkmasını sağlayacaktır. Bu kısımda yer alan 

“Formu Temizle” butonuna tıklayarak formu, üzerine 

girdiğiniz bilgilerin tamamını silerek temizleyebilirsiniz. 
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3. Bu kısımda bulunan “Yayın Türü”, 

“Belge Türü”, “Belge Özelliği” ve 

“Dil” seçeneklerini kullanarak 

aramanızı daraltabilirsiniz. “Sonuç 

Sayfası Seçenekleri” ise sonuç 

sayfasını görmek istediğiniz şekilde 

özelleştirmenizi sağlamaktadır. 

 

Yayınlar 

Yayınlar sekmesi, veritabanı içerisinde sunulan bütün yayınlara ulaşmanızı sağlar. 700’den 

fazla yayın içerisinde filtreleme yaparak istediğiniz yayına ulaşabilirsiniz.  
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Görüntü 3: Yayınlar Sayfası 
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1. Burada yer alan arama çubuğunu kullanarak yayınlar içerisinde arama 

yapabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan menüden aramayı nerede yapmak 

istediğinizi seçebilirsiniz. 

2. Sonuçların sıralandığı bölümde eserlerin adının yanı sıra eser 

künyelerini ve özetlerini de görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst kısımda yer 

alan “sadece tam metin” butonunu tıklayarak sadece tam metin olan 

sonuçları görebilir, “sadece başlığı görüntüle” seçeneğinden ise arama 

sonuçlarında künyeyi ve özeti gizleyerek sadece başlığı 

görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca üst kısımda yer alan alfabeden harf 

seçerek alfabetik arama da yapabilirsiniz. 

3. Buradaki menüden yayınlar içerisinde filtreleme yaparak aradığınız 

sonuca daha kolay ulaşabilirsiniz. 

Sonuçlar 

Basit ve Gelişmiş Arama yöntemlerini kullanarak yaptığınız arama sizi sonuçların listelendiği 

sonuç ekranına yönlendirecektir. 
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Görüntü 4: Sonuç Sayfası 
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1. Sonuçlar başlıklarının altında künyeleri ile birlikte bu 

bölümde sıralanmaktadır. Aramanızla eşleşen kelimeler bu 

kısımda sarı renk ile işaret edilmiştir. Sonuçların sol 

tarafında bulunan kutucuktan işaretleme yaptıktan sonra sağ 

üst menüde yer alan “Alıntıla”, “Araştırmama Kaydet”, 

“Seçili Öğelere Ekle”, özelliklerini kullanabilirsiniz.   

2. Toplam sonuç sayısının altında yer alan bu menü vasıtasıyla 

yapmış olduğunuz arama sonucunda çıkan sonuçları 

filtreleyerek aradığınız sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. 

Yapabileceğiniz daraltmalar Görüntü 5 üzerinde 

gösterilmiştir.  

3. “Aramanızla Eşleşen Kitaplar” sekmesi, yapmış olduğunuz 

ile eşleşen kitaplara ulaşmanızı sağlamaktadır. 

Çevrimiçi Okuma ve İndirme 

Sonuç ekranında aradığınız kaynağa ulaştıktan sonra kaynağı 

çevrimiçi okuyabilir veya indirebilirsiniz.   

 

Görüntü 6: Çevrimiçi Okuma Ekranı 

1. Çevrimiçi okuma ekranı Görüntü 6’da görüldüğü gibidir. Bu sayfa üzerinden kitabın 

tamamını görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz. Özet kısmının hemen altında ilgili kaynak 

Görüntü 5: Sonuç Filtreme 
Menüsü 
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tam metin olarak erişime açıktır. Bu kısımda bulunan 

Tam Metin yer işareti çevrimiçi okuma yapmanıza 

olanak verir. “Tam Metin-PDF” kısmı ise 

bulduğunuz kaynağı indirme olanağı sağlamaktadır. 

Burada kaynağı .pdf formatında görüntüleyebilir ve 

bilgisayarınıza indirebilirsiniz. “Özetler/Ayrıntılar” 

sekmesi üzerinden kitabın künyesini 

görüntüleyebilirsiniz. 

2. Sağ üst köşede bulunan bu menü üzerinden kaynağa 

dair pek çok işlem gerçekleştirmek mümkündür. 

“Bulut hesabınıza gönderme”, “bibliyografik bilgiyi 

dışa aktarma”, “alıntı bilgilerini görüntüleme”, 

yazdırma” ve “indirme” seçenekleri bunlardan 

bazılarıdır. Tamamı için bakınız Görüntü 8. 

 

Görüntü 7: Tam Metin- PDF Sayfası 

Görüntü 8: Tüm Seçenekler 
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Öneri I 

Proquest Military Database ana sayfasında sağ üst kısımda yer alan “Yardım” seçeneğinden 

ilgili bilgiler görüntülenebilmektedir.  

 

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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