CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
ELEKTRONİK KAYNAK ARAŞTIRMA REHBERİ
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın destek ve öncülüğünde 2015
yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m²lik alanda ve 5 bin kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir. Koleksiyonu oluşturan
kaynak türleri ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Kaynak
Basılı Kitap
Basılı Dergi
Elektronik Kitap
Elektronik Dergi
Veritabanı
Elektronik Tez
Ses ve Görüntü Koleksiyonu

Sayı
2 milyon
12 bin 500 dergi (2 milyon sayı)
550 bin
60 bin (120 milyondan fazla makale vb.)
56 adet
6 milyon 500 bin
10 bin

Bahsi geçen bu kaynaklar; sosyal bilimler, sanat ve estetik bilimleri, fen bilimleri, deneysel ve teorik bilimler, temel bilimler, uygulamalı bilimler ve
disiplinler arası birçok bilim dalını kapsamaktadır. Aşağıda belirtilen kütüphanedeki bölümlerde bu kaynaklar araştırmacıların ve okuyucuların
hizmetine sunulmaktadır.
Kütüphane / Bölüm

Koleksiyon Sayısı

Araştırma Kütüphanesi
Gençlik Kütüphanesi
Nadir Eserler Kütüphanesi
Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
Okuma Salonları
Cihannümâ Salonu
Referans Bölümü
Süreli Yayınlar Salonu
Depo ve Diğer Koleksiyonlar

20 bin
12 bin
50 bin
25 bin
300 bin
200 bin
10 bin
1550
984 bin 673
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Bu kaynaklar arasında büyük öneme sahip olan ve erişim kolaylığı sağlayan elektronik kaynaklar, okuyuculara toplamda 56 adet veritabanı
aracılığıyla sunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden erişilen veritabanları farklı konuları içermekle beraber, farklı materyal
türlerini de (kitap, dergi, tez vb.) kapsamaktadır. Veritabanları aracılığıyla erişilen elektronik kaynakların güncel sayıları aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir.

Elektronik Kaynaklar

Sayı

Elektronik Kitap

550 bin

Elektronik Dergi

60 bin (120 milyondan fazla makale vb.)

Veritabanı

56 adet

Elektronik Tez

6 milyon 500 bin

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, okuyucuların hizmetine sunduğu mevcut veritabanlarının dışında, Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen
birçok veritabanına da erişim sağlamayı hedeflemektedir. Elektronik kaynaklar sadece kütüphane içerisinde kullanılabilmektedir.
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Elektronik Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Kütüphane elektronik kaynaklarına, https://mk.gov.tr adresinden erişilebilmektedir. Kütüphane web sayfasında bulunan Veritabanları sekmesine giriş
yapılarak elektronik kaynakları kapsayan tüm veritabanlarına ulaşılabilmektedir.
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Aşağıda, veritabanları sekmesine tıklandıktan sonra görüntülenebilen alfabetik kaynak listesi yer almaktadır. Veritabanlarına erişim için öncelikle açılan
veritabanı kullanım şartlarının kabul edilmesi gerekmektedir. Okuyucu araştırma yapmak istediği belirli bir veritabanına bu liste doğrultusunda
erişebilmektedir. Veritabanlarının yanlarında bulunan “Detayı gör” seçeneğine tıklandığında içerikler hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Kabul Ediyorum
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Konusuna Göre ve Tüm Seçenekler sınırlandırılması kullanılarak veritabanları konuya ya da erişim türüne göre sınırlandırılabilir. Belirli bir
veritabanında araştırma yapılmak isteniyorsa Veritabanı adı giriniz modülünden tarama yapılabilmektedir.
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Veritabanlarının tek tek taranabilmesinin yanı sıra, elektronik kaynakların tamamı tek ara yüzde de taranabilmektedir. Bunun için Kütüphane web sayfasında
sağ üst köşede bulunan Veritabanları alanından veritabanları sekmesi seçilerek araştırılmak istenen konunun yazılması gerekmektedir.
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Basit Tarama
Kütüphane web sayfasında sağ üst köşede bulunan Veritabanları alanına “sürdürülebilir gelişme” yazıldığı takdirde aşağıdaki basit tarama ekranı ve
sonuçlar görüntülenecektir. Bununla birlikte sol tarafta bulunan Sonuçları Daralt alanından da sınırlandırmalar yapılabilmektedir. Basit tarama alanına
http://search.ebscohost.com/login.aspx?custid=ns252343&groupid=main&profid=eds&authtype=ip,guest adresinden de erişilebilmektedir.
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Aşağıdaki örnek taramada “sürdürülebilir gelişme” ile ilgili kaynakların listelenmesine ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Tarama sonucunda toplamda
7,335 adet elektronik kaynağın görüntülenmesi sağlanmıştır. İlgi sekmesi altında bulunan seçenekler doğrultusunda tarih sıralaması yapılabilmektedir.
Tam Metin seçeneği olan kaynaklar, söz konusu kaynağın tam metin olarak veritabanlarında mevcut olduğu ve erişilebilir olduğu anlamına gelmektedir.

Anahtar Sözcük

Sürdürülebilir gelişme

7,335

Tam Metin
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Tam Metin seçeneğine tıklandığında, dokümanın özeti ve bibliyografik bilgileri ile birlikte tam metninin görüntülenebildiği aşağıdaki
görüntüsüne ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda ekranın sağ üst köşesinde dokümanın indirilmesi ve yazdırılması ile ilgili seçenekler de
bulunmaktadır.

Dokümanın pdf olarak indirilmesi

Dokümanın yazdırılması
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Gelişmiş Tarama
Daha sınırlandırılmış, konuyla ilgili sonuçlara doğrudan ulaşmak için kullanılan tarama türüdür. Gelişmiş tarama yaparken tarih, kaynak
türü, dil vb. seçenekler kullanılarak sınırlandırma yapılabileceği gibi tarama kutularının yan alanlarından da yazar, başlık, konu vb. türde
sınırlandırmalar yapılabilmektedir. Gelişmiş tarama alanına direk erişerek tarama yapabilmek için aşağıdaki adres de kullanılabilir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&setup=1&custid=ns252343&groupid=main&profid=eds&authtype=ip,guest
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Gelişmiş tarama alanında, okuyucu araştırmasıyla ilgili istediği kadar konu terimini mevcut tarama alanlarına girebilmekte ve sonuçlarını
daraltabilmektedir.
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Kaynak Tarama İpucu - I
Konuya göre tarama sınırlandırılması yapılabileceği gibi kaynak türüne göre de daraltma yapılabilmektedir. Tarama sonucunda görüntülenen
ekranın sol üst kısmındaki Sonuçları Daralt bölümünden sınırlandırma yapılabilmektedir. Aşağıdaki tarama ekranında “Sürdürülebilir gelişme” ile
ilgili 2013-2019 yılları arasında akademik dergilerde yayınlanan makalelerin görüntülenmesine ilişkin bir örneklendirme yapılmıştır.

2,920
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Aşağıda ”Sürdürülebilir gelişme” konusu ile ilgili 2013-2019 yılları arasında yayınlanan Türkçe ve İngilizce elektronik kitapların
görüntülenmesine ilişkin örnekleme yapılmıştır. Yapılan daraltmalar sonucunda 1,279 kaynağın görüntülenmesi gerçekleşmiştir.

+

1,279
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Kaynak Tarama İpucu - II
Aşağıdaki örnek taramada “ekonomik kalkınma” ile ilgili kaynakların listelenmesine ilişkin bir çalışma yapılarak, farklı sınırlandırmalarla birlikte
ortaya çıkan sonuçlara değinilmiştir. Sol tarafta bulunan ilk tarama ekranında toplamda 253 kaynağın sonucuna ulaşılmıştır. Başlıkta yan yana
geçmesi istenen kavramların tarama sırasında “” işareti arasına alınarak tarama yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda sağ tarafta bulunan ikinci
tarama ekranında “ekonomik kalkınma” nın başlıkta yan yana görüntülenebildiği 167 kaynağın sonucuna ulaşılmıştır.

253
167
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Kaynak Tarama İpucu - III
AND, OR ve NOT olmak üzere üç temel Boolean Operatörü bulunmaktadır. Operatörler, arama sonuçlarını daraltmak ya da genişletmek için
arama terimlerinin birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İlk açılan tarama ekranında 3 adet alan mevcut olup, ilave bir arama kriteri
eklenmek istediğinde + butonuna basılarak satır eklenebilmektedir.

AND ile Tarama

OR ile Tarama

NOT ile Tarama

Araştırılan bütün terimlerin her bir tarama
sonucunda aynı anda yer almasını
sağlamak için kullanılır.

İki ya da daha fazla kavramı
birleştirmek, ortak bir liste haline
getirmek için kullanılır.

Araştırılan terimlerin taramanın dışında
tutulmasını sağlamak için kullanılır.
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Aşağıdaki örnek taramada “OR” operatörü kullanılarak “ekonomik kalkınma” veya “ekonomik büyüme” nin başlıkta yer aldığı, kaynakların
görüntülenmesi amaçlanmıştır. Taramada öncelikle hakemli dergilerde ve 2000-2019 yılları arasında yayınlanan makalelerin sınırlaması
yapılarak, en yeni tarihli dokümanın en üstte yer alması için sınırlama yapılmış, toplamda 929 kaynağın sonucuna ulaşılmıştır.

929

En Yeni Tarih

dırılması

Hakemli Dergiler

dırılması
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Aşağıdaki örnek taramada “AND” operatörü kullanılarak “Türkiye” ve “sağlık” terimlerinin başlıkta yer aldığı, aynı zamanda dokümanın
içerisinde “analiz” kavramının geçtiği kaynakların görüntülenmesi amaçlanmıştır. Taramada öncelikle 2012-2019 yılları arasında yayınlanan
makalelerin sınırlaması yapılarak, toplamda 11 kaynağın sonucuna ulaşılmıştır.

AND
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dırıl
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dırıl
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11
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Kaynak Tarama İpucu - IV
Tam metin erişimi mevcut olan elektronik kitabın içindekiler tablosu incelenerek, ilgili başlığın üzerinde tıklandığında doğrudan ilgili bölüm
açılmaktadır. Tüm bölümler çevrimiçi olarak okunabilmekte olup, bölümler arası geçiş de yapılabilmektedir. Kitabın tamamının indirilip
indirilemeyeceği, yayıncılarla yapılan lisans anlaşmalarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple telif haklarından dolayı kitapların yalnızca
yayıncı tarafından izin verilen sayfa sayısı kadar indirimi gerçekleştirilebilmektedir.
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Aşağıda örnek çalışmada, toplam sayfa sayısı 183 olan kitabın 85 sayfası kaydedilmek istenmiş, ancak sayfa sınırı 60 olduğu için “isteğiniz
yukarıda belirtilen sayfa sınırını aşıyor” uyarısıyla karşılaşılmıştır. Sayfaları Kaydet seçeneği ile Sayfaları Yazdır seçeneği benzer şekilde
çalışıyor olup, dokümanı yazdırma aşamasında da aynı sayfa sayısı uyarısı ile karşılaşılmaktadır.
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Öneri I
 “Alıntı”
Alıntı aracı, bir kaynaktan alıntı yaparken kullanılan atıf türlerinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Alıntı aracı ile kaynaklara istenilen türde
referans gösterilmesi sağlanabilmektedir. Aynı ara yüzde Kaynakça Yönetim Yazılımı’na (Dışa) Aktar seçeneği de bulunmaktadır.
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Öneri II
 “Dışa Aktar”
Dışa Aktarma yöneticisi aracılığıyla yapılan alıntılar Kaynakça Yönetim Programları’na (Mendeley, EndNote, Zotero vb.) doğrudan
aktarılabilmektedir. Bu doğrultuda, Kaynakça Yönetim Programı’nda metin içerisinde verilen atıfların devamında bibliyografik alıntılar ile
doğrudan kaynakçanın oluşturulması da sağlanabilmektedir. Dışa Aktar Seçeneğine tıklandıktan sonra açılan ekrandan uygun olan seçenek
seçilerek ilgili programa kullanıcı girişinin yapılması gerekmektedir.
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Öneri III
Koleksiyondaki elektronik kaynakların araştırılmasıyla ilgili Ebsco Keşif Aracını’nun sunmuş olduğu Yardım hizmetinde bulunan rehberlerden
yararlanılabilmektedir.
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Öneri IV
Koleksiyondaki basılı kaynakların taramasıyla ilgili, “Danışma Masaları”nda bulunan görevlilerden yardım alınabilmektedir.
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Öneri V
Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma görevlilerine iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 525 55 55
E-posta referans hizmeti:
ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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