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Beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indeksleyen bu 

veritabanının içeriği 1907 tarihine kadar uzanmaktadır. 1200’e yakın süreli yayın, 

1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir. 

Temel Arama 

 

1. Aramak istediğiniz kelimeyi temel arama çubuğuna yazarak arama 

yapabilirsiniz. 

2. Bu kısımda yer alan “Arama Seçenekleri”, “Temel Arama”, “Gelişmiş Arama”, 

“Arama Geçmişi” seçeneklerini kullanarak arama seçeneklerinizi özelleştirebilir, gelişmiş 

arama sayfasına gidebilir veya arama geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. 

3. “Oturum Aç” seçeneği veritabanı üzerinde oturum açmanızı üye değilseniz 

üyelik oluşturmanızı sağlayan sayfaya yönlendirmektedir. 

4. Veritabanına üye iseniz burada bulunan “Klasör” seçeneğini kullanarak 

yaptığınız aramalar neticesinde kaydetmiş olduğunuz kaynakları görüntüleyebilirsiniz. 

5. “Tercihler” seçeneği veritabanı genel ayarları, sonuç ekranı ayarları, yazdırma 

ve dışa aktarma ayarları üzerinde değişiklik yapmanıza olanak sağlar. 

6. “Dil” seçeneği üzerinden veritabanının arayüz dilini değiştirebilirsiniz. 

7. “Yardım” seçeneği ile ilgili detaylı bilgi için Öneri I’e bakınız. 

1 

2 

3 4 5 6 7 



 
 

2 
17.06.2020  

Gelişmiş Arama 

 

1. Aramak istediğiniz kelimeyi burada bulunan arama çubuğuna 

girebilirsiniz. 

2. Bu kısımda bulunan seçenekleri kullanarak aramanızı 

filtreleyebilirsiniz.  

3. Aramanızı derinleştirmek için 

yaptığınız filtreye uygun olarak AND (VE), OR 

(VEYA) ya da NOT (DEĞİL) (Boolean 

Araması) seçeneklerini de kullanabilirsiniz.  

4. Bu kısımda bulunan seçenekleri kullanarak görmek 

istediğiniz sonuçlar için sınırlandırma yapabilirsiniz. 
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5. Sonuçlar 

 

Temel ve Gelişmiş Arama yöntemlerini kullanarak yaptığınız arama sizi 

sonuçların listelendiği sonuç ekranına yönlendirecektir. 

1. Sonuçlar başlıklarının altında künyeleri ile birlikte bu 

bölümde sıralanmaktadır.  

2. Sonuçların sağ tarafında bulunan klasörüme ekle seçeneğini 

kullanarak elde ettiğiniz sonuçları kaydedebilirsiniz. “Büyüteç” seçeneğini 

kullanarak kaynağın bilgilerine de erişebilirsiniz. 

3. Toplam sonuç sayısının solunda yer alan bu menü vasıtasıyla 

yapmış olduğunuz arama sonucunda çıkan sonuçları filtreleyerek aradığınız 

sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 



 
 

4 
17.06.2020  

Çevrimiçi Okuma ve İndirme 

 

1. “Tam Metin” seçeneği üzerinden ulaştığınız kaynağı çevrimiçi okuyabilirsiniz. 

Bu bağlantı üzerinden görüntülediğiniz kaynağı .PDF formatında bilgisayarınıza 

da indirebilirsiniz.  

2. Bu bölümde bulunan araçlar ulaştığınız kaynağı, buluta kaydetmenizi, üye iseniz 

klasörüne kaydetmenizi, yazdırmanızı, eposta adresinize göndermenizi, 

bilgisayarınıza indirmenizi, atıf bilgilerine erişmenizi, kaynak bilgilerini dışa 

aktarmanızı, not oluşturmanızı ve daha sonra kaynağa ulaşmanızı sağlamanız 

için kalıcı bağlantı oluşturmanızı sağlamaktadır. 

3. Bu bölümde ulaştığınız eserin bilgileri yer almaktadır. 

Öneri I 

Social Sciences Index Retrospective 1907-1983 ana sayfasında üst kısımda yer alan yardım 

seçeneğinden kaynak ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.  

 

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 
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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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