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ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan SpringerLink, mimarlık, tasarım, kimya, 

bilgisayar bilimleri, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, eğitim, hukuk, yaşam 

bilimleri, matematik, fizik, psikoloji, sosyal bilimler ve istatistik gibi çok sayıda konu alanını 

içeren 2.296 adet dergiye tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır. 

Basit Arama 
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1. “Basit Arama Çubuğu” üzerinden aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu çubuğun 

sağ tarafında yer alan sembol aracılığı ile “Gelişmiş Arama” sayfasına geçiş 

yapabilirsiniz. 

2. Bu kısımda yer alan menü üzerinden veritabanı üyeliği oluşturabilir ve üye girişi 

yapabilirsiniz. Yine bu bölümde yer alan dil seçenekleri üzerinden veritabanının 

arayüz dilini değiştirebilirsiniz. 

3. “Browse by Discipline” adlı bölümden veritabanın içerdiği yayınların bilim 

dallarına ve türlerine göz gezdirebilirsiniz.  

4. “Featured Books” ve “Featured Journals” kısımlarında veritabanı içerisinde 

yer alan kitaplar ve dergilerden öne çıkanlar gösterilmektedir. 

5. “Book A-Z” ve “Journals A-Z” seçenekleri veritabanında yer alan kitap ve 

dergileri A'dan Z'ye sıralamanızı sağlamaktadır. “Videos” seçeneği üzerinden 

ise veritabanında bulunan bütün videoları görüntüleyebilirsiniz. 

6. Bu bölümle alakalı bilgi için “Öneri I” kısmına bakınız. 

Gelişmiş Arama 

1. Aradığınız kelime ile ilgili en 

detaylı aramayı yapar. Uyumlu 

bütün sonuçlar sonuç ekranınıza 

getirilecektir. Girmiş olduğunuz 

kelimelerin tümüyle arama yapar. 

2. Bu kısımdaki boşluğa yazılan 

kelime veritabanı içerisinde tam 

tabiriyle yazıldığı gibi aranacaktır. 

3. Yazdığınız kelime grubundan en 

azından birine uygun sonuçları 

karşınıza getirecektir.  (Boolean 

araması OR fonksiyonu) 
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4. Yazdığınız kelimeleri içermeyen sonuçları getirecektir. (Boolean araması NOT 

fonksiyonu) 

5. Aramanızı sadece başlık içeriğinde yapmanızı sağlamaktadır. 

6. Bu kısma aradığınız kaynağın yazar veya editör bilgisini girerek aramanızı 

yapabilirisiniz. 

7. Buradan yapacağınız tarih seçimine uygun sonuçlar sonuç ekranında 

görüntülenecektir. 

8. Bu seçeneği işaretlerseniz kısıtlı erişim sağlanabilen eserleri de arama 

sonucunda görüntüleyebilirsiniz. 

Sonuçlar 
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1. Yaptığınız arama neticesinde sonuçlarınız künye bilgileri ile birlikte sonuç 

ekranı üzerinde bu kısımda görüntülenmektedir. 

2. Bu kısımda yer alan sınırlandırmaları kullanarak aramanız daraltabilir ve 

aradığınız sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. 

3. Bu bölümde bulunan seçenekleri kullanarak sonuç ekranınızın sıralama kriterini 

değiştirebilir ve bir sonraki ve önceki sayfayı görüntüleyebilirsiniz. 

4. Sonuçların alt kısmında yer alan “Download PDF” ve “View Article” 

seçeneklerini tıklayarak kaynağı doğrudan 

görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz. 

Çevrimiçi Görüntüleme ve İndirme 

 

Sonuç ekranı üzerinden yaptığınız aramaya uygun sonucu seçtikten açılan bu ekran üzerinden 

kaynakla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 

1. Burada kırmızı ile belirtilmiş durum, yayının erişim sınırlamasına dair bilgi 

içermektedir. Veritabanı içerisindeki yayınların tamamı açık erişim olmamakla 

birlikte bu durum burada da belirtilmektedir. 

2. Bu kısımda eserin özeti ve konusuyla ilgili anahtar kelimeleri 

görüntüleyebilirsiniz.  
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3. “Download Chapter PDF” yer işaretine tıklayarak eserin incelediğiniz 

bölümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

4. Bu bölümde “Download Book” seçeneği üzerinden yayını bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz. “Cite Chapter” seçeneği ise bölümlerin atıf bilgisini dışa 

aktarmanızı sağlayacaktır. 

 

Öneri I 

SpringerLink ana sayfasında alt kısımda yer alan yardım seçeneğinden 

veritabanı ilgili bilgiler görüntülenebilmektedir. Ayrıca burada yer alan 

“Contact Us” seçeneği üzerinden veritabanı görevlileri ile iletişime 

geçilebilmektedir.  

 

 

 

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 

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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