LISTA
EBSCO HOST’un kütüphane ve enformasyon bilimleri ile teknolojilerine yönelik bir
veritabanıdır.
Yardım menüsü ile gelişmiş aramaya ilişkin ipuçlarını veren açıklamalar bulunmaktadır.
Arama Arayüzleri: Basit arama ve gelişmiş arama arayüzleri vardır.


Basit Arama: Arama kutusuna arama terimi yazılarak arama yapılır.



Gelişmiş Arama: Arama kutusuna arama terimi yazılarak hangi alan ya da alanlarda
arama yapılacağı seçilir. Arama yapılabilen alanlar: metin, yazar, başlık, konu
terimleri, öz/yazar, dergi ismi vb. Birden fazla alan birleştirilerek arama yapılacaksa
AND; OR, NOT operatörleri kullanılır.
 Sınırlamalar: Arama biçimi belirlenebilir. Örn: Tamlamada yer alan terimlerin
hepsi ya da herhangi biri ya da ilişkili terimler şeklinde bir sınırlama yapılabilir.
Yalnız tam metin makaleleri ya da PDF formatında olanları ya da hakemli yazıları
ya da her ikisini birden getirmesi istenebilir. Kayıtları kaynakçaları ile birlikte
getirmesi istenebilir. Zaman aralığı ay yıl olarak belirlenebilir. Doküman türüne
göre sınırlama yapılabilir. Örn: Bibliyografya, kitap bölümü, makale, kitap
değerlendirmesi/eleştirisi, rehber, mektup, sözlük, bildiri, rapor, konuşma, söyleşi
vb. Yayın türüne göre sınırlama yapılabilir. Örn: Süreli yayın, gazete, kitap) Dil ve
sayfa sayısına yönelik sınırlamalar yapılabileceği gibi görsellere ilişkin
sınırlamalar da getirilebilir. Örn: Siyah-beyaz fotoğraf ya da renkli fotoğraf, çizim,
harita, diyagram gibi.
 Sonuç Listesi: Sonuç listesinin kaç sayfa olduğunu bildirmekte ve sayfa-sayfa
ilerlemeyi sağlamaktadır. Arama sonucunda kaç kayıt bulduğunu belirtmektedir.
Bir sayfada 20 kayıt görüntülemektedir. Sıralamayı ilgililiğe göre yapmakla
birlikte yıla göre artan ve azalan doğrultuda, yazara göre ya da kaynağa göre
yapma seçenekleri sunmaktadır.

 Bibliyografik Kimlikler: Başlığa göre sıralanmıştır. Yabancı dildeki makale
başlıkları ilgili dil de belirtilerek verilmekte ve İngilizce başlık bunu izlemektedir.
Başlık yanında verilen imge ile makalenin özünü ve bibliyografik kayda ilişkin
diğer verileri görmek mümkündür. Ayrıca kimlikler, makalenin yayınlandığı
kaynak, cilt-sayı-sayfa aralığı, konu başlıkları ve PDF tam metin imgesini
içermektedir. Metin içinde görsel unsurlar yer alıyorsa bunlar kimliklerin altında
ayrıca sunulmaktadır.
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UADMK - Açık Lisans Bilgisi
Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında ücretsiz olarak
kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan
kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar
bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri
kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans
tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve
kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.
Katkılar:
Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması
Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi
###################################################################
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