CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
REGIONAL BUSINESS NEWS KULLANIM KILAVUZU

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Regional Business News, Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada kaynaklı iş dünyasına dair haberleri tam metin olarak sunmaktadır.
Regional Business News’a kütüphanemiz web sayfasındaki “Veritabanları” menüsünden erişim
sağlayabilirsiniz.
Temel Arama
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Görüntü 1: Temel Arama

1. Veritabanı giriş sayfasında bulunan arama çubuğuna anahtar kelimenizi yazarak arama
yapabilirsiniz.
2. Sağ üst köşede bulunan “Oturum Aç” seçeneğini kullanarak veritabanında oturum
açabilirsiniz.
3. Yine aynı kısımda bulunan “Tercihler” ve “Diller” seçeneklerini kullanarak arayüz ve
arama ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.
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Görüntü 2: Temel Arama Sonuç Ekranı
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4. Yaptığınız aramaya uygun olan içerikler yukarıda (Bkz. Görüntü 2) görmüş olduğunuz
sayfada sıralanır.
5. Ekranın sol köşesinde bulunan bölümden sonuçlarınızın nasıl sıralanacağını
seçebilirsiniz.
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Görüntü 3: Arama Seçenekleri

6. Yine sayfanın sol tarafında bulunan “Daha Fazla Göster” butonuna tıklayarak arama
seçeneklerinizi değiştirebilirsiniz.
Gelişmiş Arama

1
2
Görüntü 4: Gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama yaparak temel arama yoluyla ulaşamadığınız kaynağa ulaşabilirsiniz.
1. Anahtar kelimenizi burada yer alan arama çubuklarına girebilirsiniz.
2. Anahtar kelimeyi girdikten sonra aramayı veritabanı içerisindeki her yerde aratabilir
veya başlık, yazar adı, özet gibi seçenekler arasından uygun olanı seçerek aramanızı belli
bir alan içerisinde yapabilirsiniz.
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3. Aramanızı genişletmek veya daraltmak için AND (VE), OR (VEYA) ve NOT (DEĞİL)
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Sonuç
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Görüntü 5: Gelişmiş Arama Sonuç Ekranı

1. Yaptığınız aramaya uygun olan içerikler yukarıda (Bkz. Görüntü 5) görmüş olduğunuz
sayfada sıralanır.
2. Bu sonuçların sıralanma kriterlerini sayfanın sol tarafında bulunan bölümden
değiştirebilirsiniz.
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Görüntü 6: Arama Seçenekleri

3. “Daha Fazla Göster” seçeneğine tıklayarak arama seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
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4. Sonuç

sayfasında

karşınıza

çıkan

haberlerin

başlıklarını

ve

içeriğini

görüntüleyebilirsiniz.
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Görüntü 7: Haberi Görüntüleme

5. Bu ekranda verilen araçları kullanarak haberlerin tam metnini görüntüleyebilir farklı
dillere çevirebilir veya dinleyebilirsiniz.
6. Sağ taraftaki bölümden haberi klasöre ekleyebilir, kaydedebilir, yazdırabilir veya not
oluşturabilirsiniz.
Üyelik İşlemleri ve Oturum Açma
Veritabanında sağ üst köşede bulunan butonu kullanarak oturum açabilir, klasörünüze
kaydetmiş olduğunuz öğelere ulaşabilirsiniz.

Görüntü 8: Oturum Açma Butonu

Görüntü 9: Oturum Açma Ekranı
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Üyeliğiniz bulunmuyorsa ekranda istenen bilgileri girerek kısa sürede üyelik işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz.

Görüntü 10: Üyelik Oluşturma

Klasör
Üyelik işleminizi gerçekleştirdikten sonra veritabanında incelediğiniz haberleri “Klasör”
kısmına kaydederek bir sonraki aramanızda onlara tekrar ulaşabilirsiniz.
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Tercihler
Oturum açtıktan sonra veritabanının giriş ekranında bulunan “Tercihler” seçeneğini kullanarak
ara yüz ve arama ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Görüntü 11: Tercihler
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Öneri I
Regional Business News giriş sayfasında yer alan “Yardım” butonuna tıklayarak, veritabanının
kullanımıyla alakalı 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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