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Institute of Electrical and Electronics Engineers ya da kısaca IEEE (Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü) elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekominikasyon ve diğer 
birçok alanda mühendislik teori ve uygulamalarının gelişmesi için çalışan kar amacı olmayan, 
dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. 

IEEE Xplore veritabanı IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, makalelere, elektrik 
mühendisliği ve elektronikle ilgili çalışmalar ile konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren 
tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE 
standartlarına tam metin erişim sağlamaktadır.  
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Browse (araştır) bölümünde book (kitap), conferences (konferans), courses (dersler), journal 
& magazines (dergiler), standarts (standartlar), recently publiced (son yayınlananlar), 
popular (popüler) gibi arama seçenekleri sunulmaktadır. 

 

Book (kitap) arama bölümünde, browse books (kitaplara göz at) ile by title (başlığa göre), by 
topic (konuya göre), by publisher (yayıncıya göre arama) seçenekleri ile kitap arama imkânı 
sunulmaktadır. 

Refine results by (sonuçları sınırlandırma) seçeneği ile year (yıl), publisher (yayıncı), 
standart topic (yayımcı), book type (kitap türü) ile arama sonuçları sınırlandırılabilmektedir. 
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Book 

Conferences 
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Recently Publiced 

Popular 

Browse Books 
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By title (başlığa göre) seçeneği ile search by keyword (anahtar kelime ile ara) seçeneğinden 
kitap ismi ya da anahtar kelime ile arama yapılabilmektedir.  

 

Kitabın içeriğine gelindiğinde burada authors (yazar), book abstract (kitap özeti),copyright 
year (telif hakkı yılı), book type (kitap türü), content type (içerik türü), pages (sayfa),  topics 
(konular), ISBN, persistent link (bağlantı bilgisi) chapters & sections (bölümler) gibi kitabın 
içerik ve künye bilgileri görüntülenmektedir. 

 

Mechanics 
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Chapters & Sections (bölümler) seçeneğinde kitap içinde yer alan bölümlerden biri 
seçildiğinde burada o bölümle ilgili chapter abstract (bölüm özeti), doi numarası, copyright 
year (telif hakkı yılı), pages (bölümün bulunduğu sayfa aralığı) bilgileri yer almaktadır. Ayrıca 
seçilen bölüm ile ilgili download PDF (PDF indir), download citations (alıntıları indir), Email 
(e-posta), request permission for reuse (yeniden kullanım için izin iste) gibi seçeneklerden 
içerikle ilgili bilgilere erişilebilmektedir.  

 

 

Download PDF (PDF indir) özelliğini kullanmak için sign in (oturum aç) bölümünden üye 
girişi yapmak gerekmektedir. Purchase (satın alma) subscribe (abone ol) seçenekleri ile de 
bilgiye erişim sağlanmaktadır. 

 

Chapter Abstract 

Sıgn In         Purchase       Subscribe 
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Download citations (alıntıları indir) seçeneği ile atıf tarama imkânı sunulmaktadır. Include 
(dahil etme), output format (çıkış formatı) bölümlerinden seçim yaparak taramalar istenilen 
şekilde yapılabilmektedir. 

 

E-mail (e-posta) seçeneği ile sisteme kaynak ile ilgili soruları yöneltme imkânı sunulmaktadır. 
Bunun için üyelik gerekmektedir. 
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Request permission for reuse (yeniden kullanım için izin iste) seçeneği ile doğrudan içeriğin 
yayıncısıyla iletişim imkânı sunulmaktadır.  

 

Metrics (ölçümler) seçeneği ile kaynağın içinde bulunan bölümlerin belirli yıl aralıklarındaki 
kullanım ve atıfları görüntülenmektedir. Citations (atıflar) seçeneği ve search for citations in 
Google Scholler (Google Akademikte alıntı ara) seçenekleri de sunulmaktadır. 

 

Ocak 2013’ten bu 
yana toplam kullanım. 
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By Topic (konuya göre) seçeneği ile all topics (konuya göre) seçeneğinden sistemde bulunan 
konulardan seçerek arama yapılabilmektedir.  

 

Kitabın içeriğine gelindiğinde burada authors (yazar), book abstract (kitap özeti),copyright 
year (telif hakkı yılı), book type (kitap türü), content type (içerik türü), pages (sayfa),  topics 
(konular), ISBN, persistent link (bağlantı bilgisi) chapters & sections (bölümler) gibi kitabın 
içerik ve künye bilgileri görüntülenmektedir. 

 

All Topics 
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By Publisher (yayıncıya göre arama) seçeneği ile çeşitli yayın kuruluşlarının farklı konularda 
yayınladığı kitaplara erişim imkânı sunulmaktadır.  

 

 

Yayıncı kuruluşlardan herhangi biri tercih edilip topics (konu) bölümünde araştırma konusuna 
uygun başlık seçildiğinde konu ile ilgili kitaplara erişim sağlanmaktadır. 

Ayrıca yayıncı kuruluşla ilgili kısa bilgiler, kuruluşun çalışmaları ve diğer koleksiyonlarına da 
erişim sağlanmaktadır. 
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Kitabın içeriğine gelindiğinde authors (yazar), book abstract (kitap özeti),copyright year 
(telif hakkı yılı), book type (kitap türü), content type (içerik türü), pages (sayfa),  topics 
(konular), ISBN, persistent link (bağlantı bilgisi) chapters & sections (bölümler) gibi kitabın 
içerik ve künye bilgileri görüntülenmektedir. 
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Conferences (konferans) arama bölümünde, çeşitli konularda ve farklı tarihlerde 
gerçekleştirilmiş konferans tutanaklarına, bildirilere erişim sağlanmaktadır. Browse 
conferences (konferanslara göz at) ile by title (başlığa göre), by topic (konuya göre) 
seçenekleri ile konferans arama imkânı sunulmaktadır.  

Refine results by (sonuçları sınırlandırma) seçeneği ile year (yıl), publisher (yayıncı), 
standart topic (yayımcı) ile arama sonuçları sınırlandırılabilmektedir. 

 

By title (başlığa göre) seçeneği ile search by keyword (anahtar kelime ile ara) seçeneğinden 
konferans ismi ya da anahtar kelime ile arama yapılabilmektedir. 

 

Browse Conferences 

By Title    By Topic 

Mechanics 
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Konferans içerik sayfasında copy persistent link (kalıcı bağlantıyı kopyala), browse title list 
(başlık listesine göz at) seçenekleri sunulmaktadır. Proceedings (bildiriler), all proceedings 
(tüm bildiriler), popular (popüler) gibi bölümlerden konferans bildirilerine, tüm konferansların 
bildirilerine ya da popüler konferanslara erişim imkânı sunulmaktadır.  

 

Refine (filtre) bölümünden aramalar conference location (konferans yeri), author (yazar), 
affiliation (üyelik) gibi seçeneklerden sınırlandırılabilmektedir. Freely avaliable from IEEE 
(IEEE de serbest kullanılabilir) seçeneği ile konferanslara serbest erişim imkânı sunulmaktadır. 

 

 

Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference 

Copy Persistent Link Browse title list 

Proceedings     All Proceedings    Popular 

Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference 

Freely 
avaliable 
from 
IEEE 
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Konferans içerik sayfasında Download PDF (PDF indir) özelliğini kullanmak için sign in 
(oturum aç) bölümünden üye girişi yapmak gerekmektedir. Ayrıca seçilen bölüm ile ilgili 
download PDF (PDF indir), download citations (alıntıları indir), Email (e-posta), request 
permission for reuse (yeniden kullanım için izin iste), alerts (uyarılar) gibi seçeneklerden 
içerikle ilgili bilgilere erişilebilmektedir.  

 

 

By topic (konuya göre) seçeneği ile all topics (konuya göre) seçeneğinden sistemde bulunan 
konulardan seçerek arama yapılabilmektedir. 
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Views 

 

 

All Topics 

By Topic 

13.02.2020 

 

14 
 



Courses (dersler) arama bölümünde my courses (kurslarım), catagories (katagoriler), 
dowland title list (başlık listesini indir), all courses (tüm dersler) gibi alanlardan sistem 
üzerinden verilen ders ve kurslara katılım imkânı sunulmaktadır. Bu özellikten faydalanmak 
için üyelik yapmak gerekmektedir.  

 

All courses (tüm dersler) bölümünde conferences (konferans), journals (dergiler), books 
(kitaplar), early acces articles (erken erişim makaleleri), standarts (standartlar) gibi 
kaynaklara direk erişim sağlanmaktadır. 

 

 

My Courses Catagories Download Title List 

All Courses 

Catagories 

Conferences (3,572,742)                    Journals (1,277,013)               Magazines (161,538)      Books (46,608) 

Early Acces Articles (21,090)            Standards (10,616) 

IEEE Courses 
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Journals & magazines (dergiler) arama bölümünde by title (başlığa göre), by topic (konuya 
göre), virtual journals (sanal dergiler) seçeneklerinden araştırma yapılabilmektedir.  

 

Virtual journals (sanal dergiler) uygulaması ile çeşitli konularda yayımlanmış dergi ve 
makalelere erişim sağlanmaktadır. 

 

Browse Journals & Magazines 

By Title     By Topic    Virtual Journals 

Virtual Journals 
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Home (ana sayfa),  current issue (mevcut konu), past ıssue (geçmiş sayılar), topics (başlıklar), 
about journal (dergi hakkında) seçenekleri ile sanal dergiler hakkında ayrıntılı bilgilere 
ulaşılmaktadır.Related journals (ilgili dergiler) ve meet the editor (editör ile tanışın) 
özellikleri ile ilgili dergilere ve dergi editörüyle iletişime geçme de imkânı sunulmaktadır.  

 

 

 

Home Current Issue Past Issue Topics About Journal 

Related Journals Meet the editor 

Past Issue 
Past ıssue (geçmiş 
saylar) bölümünden 
derginin daha önce 
yayımlanmış sayılarına 
ulaşılabilmektedir. 

Topics 
Topics (konu) 
bölümünde dergi 
içinde yer alan konular 
liste halinde 
görüntülenmektedir. 
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Browse standards (standartlara göz atın) arama bölümünde by collection (koleksiyona göre), 
by number (numaraya göre), by topic (konuya göre), by ICS code (ICS koduna göre), reading 
room (okuma odası), IEEE GET program (IEEE GET programı), IEEE standards 
dictionary (IEEE standartları sözlüğü) seçeneklerinden arama yapılabilmektedir.  

 

Content updates (içerik güncellemeleri) bölümünde journals & magazines (dergiler), 
conferences (konferanslar), standards (standartlar), books (kitaplar), courses (dersler) gibi 
seçeneklerden en güncel bilgilere erişim sağlanmaktadır. 

 

 

Browse Standards 

By Collection    By Number    By Topic    By Ics Code    Reading Room    IEEE GET Program    IEEE Standards Dictionary     

Content Updates 
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My Settings (ayarlarım) bölümünde alerts (uyarılar), MyXploreApp, references (referanslar), 
purchase history (satın alım geçmişi), search history (arama geçmişi), what can I access 
(nereye erişebilirim) seçenekleri ile kişisel hesapla ilgili bilgilere erişim sağlanmaktadır. 
 

 

 

Create account (hesap oluştur), personal sign ın (kişisel oturum açma) bölümleri ile üyelik 
gerçekleştirilip kişisel hesapta oturum açma imkânı bulunmaktadır. Kişisel hesap oluşturarak 
aramaları kaydetme, sistem üzerinde verilen derslere katılabilme, uyarı oluşturabilme, 
çevrimiçi topluluklara katılabilme, üye indirimi alabilme gibi özelliklerden 
faydalanılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

My Settings 

Alerts 

MyXploreApp 

References 

Purchase History 

Search History 

What can I access? 

Create Account 
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Main search screen (ana arama ekranı) bölümünde book (kitap), conferences (konferans), 
courses (dersler), journal & magazines (dergiler), standarts (standartlar), authors (yazarlar), 
citations (atıflar) arama seçeneklerinden ulaşılmak istenilen kaynak türüne direk erişim 
sağlanmaktadır.  

 

Arama sonuç ekranında konu ile ilgili sonuçlar listelenmektedir. Burada books (kitaplar), 
conferences (konferanslar), journal (dergi), year (yıl), author (yazar), publisher (yayıncı) gibi 
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

 

Books 

Conferences 

 Courses 

Journal & Magazines 

Standards 

Authors 

Citations 

 

 

mechanics 

Standards 
Dictionary 
Terms (IEEE 
Standartları 
Sözlüğü) 

Sort By (Sıralama 
Seçenekleri) 
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Konu ile ilgili sonuçlardan herhangi biri seçildiğinde cited this (alıntı yap) seçeneği ile atıf 
yapılabilmektedir. Ayrıca more like this (bunun gibi daha), top organizations with patents 
on technologies mentioned in this article (bu makalede bahsedilen teknolojiler konusunda 
patentli en iyi kuruluşlar) gibi seçeneklerden konu ile ilgili farklı kaynaklara erişim 
sağlanabilmektedir.  

 

 

Cited this (alıntı yap) seçeneğinde copy (kopya) ile alıntı yapılabilmektedir. Atıf alıntısı kişisel 
hesabınıza kaydedilmektedir. 

 

 

Cited This 

Top Organizations With Patents on 
Technologies Mentioned in This 
Article (Bu Makalede Bahsedilen 
Teknolojiler Konusunda Patentli 

En İyi Kuruluşlar) 

More Like This (Bunun Gibi Daha) 
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Advenced Search (Gelişmiş Arama) bölümünde enter keywords (anahtar kelimeleri girin), 
select fields (alanları seçin), select operators (operatörleri seçin) yönlendirmeleri ile arama 
yapılabilmektedir. Boolean operatörleri ile (AND, OR, NOT) aramalar sınırlandırılabilmekte 
ya da genişletilebilmektedir. 

All metadata (tüm meta veriler) bölümünde full text & metadata (tam metin & meta veriler), 
full text only (yalnızca tam metin), document title (belge başlığı), authors title (yazar başlığı),  
publication title (yayın başlığı), abstract (öz), accession number (erişim numarası) gibi 
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

 

 

AND aynı alanda iki kelime/kelime gurubunun ortak yer aldığı makaleler listelenmektedir. 

OR iki kelimeden/kelime gurubundan herhangi birinin olduğu sonuçları listelemektedir. 

NOT taranması istenen iki veya daha fazla kelimeden, birinci yazılan kelimenin geçip, 
diğerlerinin olmadığı kayıtları bulur. 

 

 

 

 

 

ADVENCED SEARCH 

 

Mechanics 

quantum physics 

fluid mechanics 

electronics 

AND 

OR 

NOT 

Full text & 
Metadata 

Full text only 

Document title 

Authors title 

Publication title 

Abstract 

Accession 
Number 

All Metadata 

Search 

Publication year (yayın yılı) 
sınırlandırılabilmektedir. 

Command Search Citation Search 
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Arama sonuç ekranında konu ile ilgili sonuçlar listelenmektedir. Burada books (kitaplar), 
conferences (konferanslar), journal (dergi), year (yıl), author (yazar), publisher (yayıncı) gibi 
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

All results (tüm sonuçlar), my subscribed content (abone olduğum içerik), open acces (açık 
erişim) gibi seçeneklerden de sonuçlar sınırlandırılabilmektedir. 
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Command search (komut arama) bölümü serbest biçimli bir arama sorgusu girmenizi sağlar. 
Kırka kadar arama terimi yazılabilmekte, boolean operatörleri (AND, OR, NOT) ve joker 
işaretleri (*, “”, ?) kullanılabilmektedir. Data fields (veri alanları), operators (operatörler) 
seçeneklerinden de aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

 

 

Command Search 

Data Fields Operators 

mechanics AND ‘’quantum physics’’ OR ‘’fluid 
mechanics’’ NOT electronics* 
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Citation search (alıntı arama) bölümünde keyword (anahtar kelime), publication title (yayın 
başlığı), author (yazar), volume (sayı), ıssue (konu), year (yıl), start page (başlangıç sayfası), 
end page (bitiş sayfası), document title (belge başlığı), article sequence number (makale sıra 
numarası), DOI numarası gibi seçeneklerle atıf araması gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Citation Search 

Search 

10.1109/ISOEN.2017.796888
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Top search (üst arama) bölümünde en çok aranan belgeler tablo şeklinde 
görüntülenebilmektedir. Popular content (popüler içerikler) bölümünde de en çok tercih edilen 
çalışmalara erişim sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

TOP SEARCHES 

Popular Content 
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Featured articles (seçme makaleler) bölümünde güncel konularla ilgili çeşitli makalelere direk 
erişim imkanı sunulmaktadır. 

 

Featured content and news (öne çıkan içerik ve haberler) ve upcoming conferences (gelecek 
konferanslar) bölümleri ile haberler ve gerçekleştirilecek konferanslar görüntülenebilmektedir. 
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Öneri I 

Institute OF Electrıcal and Electronics Engineers (IEEE) ana sayfasının sonunda bulunan 
IEEE personal account (IEEE kişisel hesabı), purchase details (satınalma detayları), profile 
information (profil bilgisi), need help? (yardıma mı ihtiyacınız var?), follow (takip et) 
seçenekleri ile kişisel hesap oluşturulabilmekte, profil bilgileri güncellenebilmekte, sistemle 
ilgili yardım seçeneklerine erişebilmekte ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilmektedir. 

 

 

Öneri II 

Advanced search (gelişmiş arama) bölümünde bulunan get help (yardım alma) seçeneği ile 
resources and help (kaynaklar ve yardım) bölümünde bulunan arama bilgilerinden 
faydalanılabilmektedir. 
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Öneri III 

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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