CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
SAFETYLIT KULLANIM KILAVUZU

SafetyLit, doktora tezlerinin, bilimsel raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri
hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.
SafetyLit’e Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin www.mk.gov.tr adresli web
sayfasındaki Veritabanları sekmesiden erişim sağlanabilmektedir.
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Basic Search (Temel Arama)

Basic Search (Temel Arama) arayüzünde anahtar kelimeler yazılarak arama
yapılabilmektedir. Arama sonucunda tüm sonuçlar ekranda görüntülenmektedir..

Temel Arama Sonuç Ekranı
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Advanced Search (Gelişmiş Arama)
Bu ekranda arama yapmak için Gelişmiş Arama Sayfası (Advanced Search Page) kısmına
geçiş yapılmalıdır.

Gelişmiş Arama da 4 ayrı kategoride arama yapılabilmektedir. Ayrıca arama kriterlerini
daraltmak için opsiyonel olarak 3 ayrı kısıtlama konulabilir.
Kategoriler
A kategorisinde Author (Yazar Adı) ile ;
B kategorisinde Textword(s) Exact ( Tam Arama Yapılacak Kelimeler) ile;
C kategorisinde Journal Title (Dergi Başlığı) ile ;
D kategorisinde Textword+Synonyms (Kelime+Eşanlamları) ile arama yapılabilir.
Bu aramalarda NOT (değil) , AND(ve) , OR (veya) operatörleri ile kategorilerilerinizi
ilişkilendirebiliriz.
Opsiyonel Kısıtlamalar
•

Yıl aralığı girerek kısıtlama yapılması ( Limit your search to the range of years)
Bu kısıtda başlangıç ve bitiş tarihleri yıl olarak girilmelidir.

•

Basım tipi seçilerek kısıtlama yapılması (Limit your seach to the publication types)
Bu kısıt için ekranda açılan seçeneklerden seçim yapılmalıdır.

1. No limit – All publication types (Tüm Yayın Türleri )
2. Books and Book Chapters (Kitaplar ve Kitap Bölümleri)
3. Conference Proceedings (Konferans Bildirileri)
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4. Journal Articles (Dergi Makaleleri)
5. Research Forms and Instruments (Araştırma Formları ve Enstürmanlar)
6. Technical Reports (Teknik Raporlar)
7. Theses (Tezler)
•

Textword+Synonyms Explode Search (Kelime+Eş anlamlılarının kısıtlama olarak
seçilmesi)
Bu kısıtta ise kelimelerin aynı zamanda eş anlamlılarının da aramaya dahil edilmesini
veya edilmemesini

kutucuğu işaretlenerek yapılabilir.

ADVANCED SEARCH SCREEN (GELİŞMİŞ ARAMA EKRANI)
SafetyLit arşivinde arama yapmak için açılır menü alanlarıının yardımıyla içerikte
(yazar soyadı, öğe başlığı, öğe özeti) gibi görünmesi muhtemel İngilizce dil terimleri
girilmelidir.

4 ayrı kategoriyi operatörler ile
aramaya dahil edilebilir.

3 ayrı kısıt ile daha az veya çok
sayıda kayıt sınırlandırılabilir.
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Kriterler Advanced Search (Gelişmiş Arama) ekranında girildikten sonra
Search Archive (Arşivi Tara) butonuna basılarak arama başlatılır.
SOURCES (KAYNAKLAR)
Bu sayfada Search (Arama) kısmında;
•
•
•
•

Journal Abbreviation (Dergi İsmi Kısaltması)
Journal Title (Dergi Başlığı) ,
Journal ISSN (Uluslararası Standart Dergi Numarası),
Journal Publisher (Dergi Yayıncısı)

kriterleri ile Seek (Arama) tuşuna basılarak işlem yapılabilir.
Sonuç ekranında yapılabilecek işlemler:
1. Download Complete Journal List (Tüm dergi listesi) bigisayara indirilebilir.
2. To recommend a journal for this list (Bu listeye başka bir dergi ismi tavsiye edilmesi için
SafetyLit ‘e) e posta gönderilebilir.
3. Alfabetik olarak çıkan sonuçlarda, hangi harfle başlayan sonuca ulaşılmak istenirse iligili harf
seçilebilir.

2.06.2020

5

2.
1.
3.

AUTHORS (YAZARLAR)
Yazarların soyadı ile araştırma yapılmak istenirse bu ekrana giriş yapılabilmektedir.

Browse Authors (Yazarlara Gözat )
SafetyLit'te yazarlara göz atmak için bir soyadı girin ve Find ("Bul") u tıklayın.
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Bu ekranda örnek olarak yazarın soyadını (Author Lastname) “william” girerek
araştırma yapıldığında iki adet makeleye ulaşılır.
•
•

İlk kayıtta First Name (ilk İsim) “A.” ile başlayan yazarın kaydı çıkar.
İkinci kayıtta ise soyadı yine “william” olan başka bir yazar için yeni bir kayıta
ulaşılır. Bu yazarın ilk ismi “J.” İle başlamaktadır.

Makaleler (Articles) kolonunda seçim yapıldıktan sonra yazarın makalesi
görüntülenmektedir.

WEEKLY UPDATES (HAFTALIK GÜNCELLEMELER)
Bu sayfada her hafta 400 adet yeni makale ve alıntı SafetyLit tarafınca derlenip
arşivlenmektedir.
Yıllara göre seçim yapıldığında, ilgili yıla ait arşivlenmiş satırlar ekrana gelir.
Yıl seçimi yapıldıktan sonra istenen aylara , aylardan sonra günlere ulaşılabilmektedir.
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MYSAFETY LIT (KENDİ ARAMALARIM )
Bu kısımda veritabanına kendimiz kayıt olabiliriz. Bu şekilde kendi arama tarihçemizi
izleyebiliriz. A, B ve C de yer alan menülerde kriter seçilerek ve Boolean operatörleri
kullanılarak arama yapıldığında içinde bulunduğumuz haftanın SafetyLit veritabanı özetlerini
görebiliriz.
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Kullanıcı Adı
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Giriş

Kayıt Ol
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Öneri I
MySafetyLit (Kendi Aramalarım) 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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