
support.ebsco.com

Ulakbim Ulusal Veri
Tabanlar

EBSCOhost E itimi



EBSCO’nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban
(UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost arayüzünün özellikleri ile UVT’ nin nas l

çal ve hangi fonksiyonlara sahip oldu unu görece iz. Veri Taban seçme ekran zda art k yeni bir
veri taban olarak UVT’yi de göreceksiniz.  4 farkl veri taban n tek bir potada eritilerek olu turula UVT

art k kullan labilir durumda…



ULAKBIM Ulusal Veri Tabanlar Nedir ?

ULAKBIM Ulusal Veri Tabanlar 4 ayr konu ba alt nda Türkiye’deki
bilimsel yay nlar n tek bir çat alt nda toplanmas amaçlamaktad r.



Veri taban seçme ekran nda UVT’yi seçtikten sonra Temel Arama Ekran ile kar lacaks z. Burada
istedi iniz anahtar kelimeyi hem ngilizce ve hem de Türkçe olarak yazabilir ve bunlar taratabilirsiniz.

Kullan lar n sadece tek arama kutusunda h zl bir ekilde tüm veri taban tarayabilecekleri bu opsiyon
seçili gelmektedir. Eri mek için :

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt


Art k aramalar zda Türkçe karakter kullanabilirsiniz. EBSCOhost hali haz rda içeri indeki Türkçe
karakterleri ayr ca indekslemi ve bunlar taranabilir hale getirmi tir. Örnekte de oldu u gibi “Atatürk”

anahtar kelimesini Türkçe yaz ld gibi yazd k ve 4873 sonuca ula ld .  Kay t içerisinde e le en anahtar
kelimeler  koyu yaz ekliyle görülür.



Default (seçili) ekran nda herhangi bir s rlay olmamas na ra men, Bul (find) ikonunun alt nda
bulunan Arama Seçenekleri’ne (search options) t klayarak s rlay (limiter) ekleyebilirsiniz. Buradan :
Boolean/Phrase, bütün arama terimlerimi bul(ve), Herhangi bir arama terimimi bul(veya), yeni bir

özellik olan Ak ll Metin Tarama yollar seçebilirsiniz.



SmartText Searching (ak ll metin taramas ), metnin büyük bir k sm ya da sayfan n tamam
girmenize izin veren yeni bir özelliktir. Geli mi bir algoritma kullanarak, SmartText Searching, metni

kontrol eder ve aranan terimlere bir de er verir ve konuyla ilgili bir sonuç listesine döner.



imdi. “ anl urfa” anahtar kelimesi için genel bir arama yapal m.Find (bul) alan na terimi girelim ve Arama’ya
klayal m. Yeni sonuç listesinin görüntülendi ini göreceksiniz. Sonuç listesinin solunda konu dizinini fark

edeceksiniz.  Sa da, Sonuçlar rla(limit your results) ve lgili Bilgiler(related informations) seçeneklerini
bulacaks z. Ara rma sonuçlar , akademik dergilerle, gazetelerle sonuçlar rlayabilir veya

sonuçlar n tarihini de tirmek için tarih çubu unu (date slider) kullanabilirsiniz. S rlay lar seçti inizde
güncellemeye (update) klay n. Tam metinlere do rudan eri im için “ULAKBIM PDF” linkine t klaman z

yeterlidir.



Ayr ca bir metin için farenizi yay n ba n yan ndaki büyütecin üstüne getirerek ön izleme
olu turabilirsiniz. Tam metin ula labilir oldu unda bu yolla baz metinleri de görüntüleyebilirsiniz.



Sonuç listenizdeki her makale için ili kilendirme bar (grafi i) verilir ve bu bar n yan ndaki link sayesinde
eyi klasörünüze ekleyebilirsiniz. Ekran n üstündeki My EBSCOhost linkine t klayarak ki isel My

EBSCOhost hesab za giri yapabilirsiniz.



Sol kolondaki Konu Dizinini kullanarak arama sonuçlar rlad zda, her konu terimi sonuç
listesinin tepesine eklenerek görüntülenecektir. Konu terimi linklerini t klayarak sadece bu terim için

arama yapabilirsiniz.         ikonuna t klayarak listelenen konu terimlerini kald rabilir ve arama
sonuçlar yenileyebilirsiniz.

.



Sonra, Bul alan n alt ndaki Arama Geçmi i/Uyar lara(search history/alerts) t klay n. Genel
oturumdaki arama geçmi iniz görüntülenecektir. Buradan arama geçmi inizin ç kt alabilirsiniz,  gelecek

aramalar zda kullanabilirsiniz ve ayr ca aramalar ve uyar lar saklayabilirsiniz. Hatta aramalar
le tirebilir ve çal rmak istedi iniz aramalar yanlar ndaki kontrol kutular aretleyerek Bul alan na

ekleyin ve Ekle butonuna bas n.



UVT’nin kendi özel s rlay lar vard r. 4 veri taban ayr ayr kullanmak için, sadece ngilizce özeti veya
sadece Türkçe özeti olanlar ay rmak veya tam metinleri aramak için, yay n türüne, belgenin tipine,

yay mland la göre s fland rmak ve s rlayabilmek için, UVT’nin sundu u yabanc dil seçeneklerine
göre arama yapabilmek için ve daha fazlas geli mi arama sayfas ndad r.



MyEBSCOhost’ta Oturum Aç n linkine t klayarak, ki isel alan zda kay tlar , aramalar ,
hat rlatmalar ve notlar biriktirebilir, birden çok kay t için ç kt alma, e-posta gönderme ve d a
aktarma opsiyonlar kullanabilir, alt klasörler yaratarak klasörü bir dolaba dönü türebilirsiniz!  Kendi

EBSCOhost klasörünüzü bir ba ka EBSCOhost kullan yla payla abilirsiniz



YARDIM: htiyac z olan yan tlara sorunsuz ekilde ula abilmenizi sa layan kullan
kolay bir arama penceresi içeren tüm elektronik k lavuza eri mek için Yard m
ba lant oturumunuzun her a amas nda t klayabilirsiniz. Sizin için haz rlam
oldu umuz TürkçeYard m dosyalar , Kullan Klavuzlar ve Sunumlar incelemek için
http://support.ebscohost.com/training/lang/tr/tr.php linklerini t klay z.

http://support.ebscohost.com/training/lang/tr/tr.php

