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Yardım: Basit ve gelişmiş arama arayüzlerinin kullanımına ilişkin açıklamalı örnekler
sunulmuştur. Örnekler, veritabanının taradığı her kaynak türü için ayrı ayrı yapılmıştır. Bunun
yanı sıra sonuç listesinin nasıl değerlendirileceğine dair açıklamalar da verilmiştir.
Arama Arayüzleri: Basit ve gelişmiş arama arayüzleri vardır.
Basit Arama: Arama kutusuna arama terimi yazıldıktan sonra arama yapılacak
kaynak türü belirlenir. Örneğin bütün kaynaklar, dergiler, kitaplar, bibliyografik veritabanları,
durum incelemeleri.
Gelişmiş Arama: Arama kutusuna arama terimi yazıldıktan sonra bütün alanlarda,
metin hariç tüm alanlarda, özde, yayın başlığında içindekiler-başlıkta, yazar ve anahtar sözcük
alanlarında arama yapılabilir. Arama teriminin eşini, tamlamayı, verilen sözcüklerin hepsini
ya da herhangi birini bulması istenebilir. AND, OR, NOT operatörleri ile bileşik arama
yapılabilir.
Sınırlamalar: Zaman aralığı yıl olarak belirlenebilir. Bütün içerikte veya seçilen
özelleştirilmiş içerikte arama yapması istenebilir. DOI numarasından arama yapılabilir.
Gözden Geçirme: Yeşil renkli çek işareti kaydın erişiminin olduğunu gösterir. Bir sayfada
kaç sonuç listelediğini görmek mümkündür. Ayrıca 10, 20 ve 30 kayıt verecek şekilde
sonuçları listeleme seçeneği sunar. Sonuç listesinde sayfa-sayfa ilerlemek mümkündür. Sonuç
listesinde sonuçlar, veritabanının taradığı kaynak türlerine göre gruplanmış olarak sunulur.
Örn: Dergiler, kitaplar vb. Sıralama güncelden geriye doğru sunulmaktadır. Ancak aksi
sıralama seçeneği de sunulmuştur.
Bibliyografik Kimlikler: Başlıktan giriş yapılmıştır. Makalenin türü, yayın adı(link), cilt,
sayı(link) ve yıl alanları şeklinde kayıtlar düzenlenmiştir. Her kayıt altında metnin HTML ve
PDF görünümleri, öz, ilişkili yayınlar, yeniden basım ve izinler ve ön izleme gibi seçenekler
sunulmuştur. Ön izlemede özü okumak mümkündür. Yeniden basım ve izinler, kullanıcıyı
kullanım haklarının hangi koşullarda nasıl olacağını belirten sayfaya götürür.
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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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