CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
WILEY ONLINE LIBRARY KULLANIM KILAVUZU

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Wiley Online Library, ekonomi, matematik,
polimer ve materyal bilimleri, fizik ve astronomi, eğitim bilimleri, mimarlık ve planlama, sanat
ve uygulamalı sanatlar, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, mühendislik, coğrafya, tarih ve
arkeoloji gibi çok sayıda konuyu içeren Wiley Yayınevi’ne ait 1.485 dergiye ve yaklaşık 125
açık erişim dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
Basit Arama
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1. Burada

bulunan

basit

arama

çubuğunu

kullanarak

aramanızı

gerçekleştirebilirsiniz.
2. “Advanced Search” seçeneğini kullanarak gelişmiş arama yapabileceğiniz
gelişmiş arama sayfasına gidebilirsiniz.
3. “Login/Register” seçeneğini kullanarak veritabanında oturum açabilirsiniz.
Üyeliğiniz yoksa üye olabilirsiniz.
4. Bu bölümde bulunan seçeneklerle ilgili Öneri I bölümüne bakabilirsiniz.
Konu Başlıkları
Basit arama ekranının alt tarafında yer alan bu menü veritabanı içerisinde yer alan kaynakları
konu başlıkları üzerinden görüntülemenizi sağlar.
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Gelişmiş Arama
Ana sayfa üzerinden “Advanced Search” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz gelişmiş
arama sayfası aramalarınızı filtreleyerek daha hızlı sonuca ulaşabileceğiniz bir arama
seçeneğidir.
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1. Bu kısımda yer alan arama çubuklarına aradığınız kelimeyi girerek gelişmiş
arama yapabilirsiniz. Bu çubukların sol tarafında yer alan seçenekleri kullanarak
arama yapmak istediğiniz alanı seçebilir, “+” butonuna tıklayarak arama alanı
ekleyebilirsiniz.
2. Bu

bölüme

aramanızın

yayınlandığı

eserin

başlığını

girerek

arama

yapabilirsiniz.
3. Burada bulunan seçenekler üzerinden
aramanıza tarih aralıkları girerek sonuçları
daraltabilirsiniz.
4. Bu kısımda bulunan ipuçları aracılığı ile
arama

yöntemleri

hakkında

bilgi

edinebilirsiniz.
5. “Citation Search” özelliği aradığınız kaynağın atıf bilgisi üzerinden arama
yapmanızı sağlayan bir seçenektir.
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Sonuçlar
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1. Yaptığınız arama neticesinde elde edilen sonuçlar bu kısımda künyeleri ile
birlikte sıralanır. Aradığınız kelime sonuçlar içerisinde mavi renk ile
işaretlenmiştir.
2. Bu kısımda elde edilen sonuç sayısı verilmektedir. Sonuç sayısının alt kısmında
yer alan menü aracılığı ile aramanızı kaydedebilir ve sonuçlarda, ileride
meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili bilgi almak isterseniz hatırlatma
kurabilirsiniz.
3. Burada yer alan seçenek üzerinden aramanız sonucunda elde ettiğiniz kaynakları
seçerek atıf bilgilerini dışarı aktarabilirsiniz.
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4. Sonuçların sol tarafında yer alan bu menü yaptığınız
arama üzerinde filtreleme yapmanızı sağlamaktadır. Bu
menüdeki filtreleri kullanarak aradığınız sonuca daha
kolay ulaşabilirsiniz.
5. Bu kısımda yer alan “Refine Search” seçeneği aramanızı
yeniden düzenlemenizi sağlamaktadır. Yine bu kısımda
bulunan “Sorted by” seçeneğini kullanarak sonuçlarınızı
sıralayabilirsiniz.

Çevirimiçi Görüntüleme ve İndirme
Sonuçlar içerisinden aradığınız kaynağı açarak doğrudan .PDF formatında görüntüleme
yapabilirsiniz. Kaynağı görüntülediğiniz sayfa üzerinde yer alan indirme butonuna tıklayarak
kaynağı bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Yine burada yer alan menü üzerinden kaynak içinde
arama da gerçekleştirebilirsiniz.
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Öneri I
Wiley Online Library ana sayfasında alt kısımda yer alan seçenekler üzerinden veritabanı ile
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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