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KÜTÜPHANE YENİ ARAYÜZ-2018 

1) “Abone Veritabanları” Sayfası: Bu sayfada; Üniversitemizin abone olduğu veritabanları alfabetik olarak sıralanmaktadır. 
“Tür” alanında tam metin ya da bibliyografik erişim bilgisi, “Hakkında” alanında veritabanı konu ve –varsa- özel kullanım 
bilgisi yer almaktadır.  
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NOT 1): ClinicalKey, UpToDate, SciFinder Scholar veritabanları, EndNote bibliografik yazılımı ve İThenticate intihal program 
kullanımları diğerlerinden farklıdır. Detaylı bilgi için “Abone Veritabanı” sayfasında yer alan “hakkında” kısmını inceleyiniz. 

NOT 2): Abone olduğumuz atıf veritabanı “Web of Science” erişimi tek bir platform olarak belirtilmiştir. Platform üzerinde 
“more settings” alanında; SCI, SSCI, A&HCI, ESCI alanlarını görebilirsiniz. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index; Web of Science’ın, Kasım 2015’te gerçekleştirdiği yeni bir uygulamadır. ESCI; 
SCI, SSCI, A&HCI kriterlerini yakalayan ve kabul edilen yeni dergilerin 2 yıl süreyle bekletildiği bir indeks alanıdır. Kabul edilen 
yeni dergilerin yanı sıra performans değerlendirmelerinde düşüş gösteren dergilerde bu indeks içinde listelenmektedir.    
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2) KTÜ Akademik Arama: Bir anahtar kelimeyle Kütüphanede -fiziki mekanda- yer alan tüm yayınları ve abone olduğumuz 
tüm elektronik bilgi kaynaklarını arayabilirsiniz.  
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NOT 3): “KTÜ Akademik Arama”yı Kampüs dışı erişimi açmadan her yerde kullanabilirsiniz. Fakat sonuç listesinde yer alan 
tam metinleri indirme işlemi için kampüs dışı erişimi açmanız gerekmektedir. Kampüs dışı erişim ayarları için Kütüphane web 
sayfası “Hizmetler” sekmesi altında yer alan “Kampüs Dışı Erişim” sayfasını ziyaret ediniz. 
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“KTÜ Akademik Arama”da yaptığınız toplu aramalar, sonuç 

listesinde ‘‘Research Starter’’ alanında anahtar kelime 

açıklaması ya da tanımlamasıyla birlikte gelir. 
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Sonuç listesini sol alanda yer alan konu, tarih, dil, coğrafya ya da 

cinsiyet gibi farklı kriterlerde daraltabilirsiniz. 
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3) DOI, PubMed Arama: Doi ve PubMed aramalarınız için Kütüphane ana sayfasında yer alan “Ktü Akademik Arama” 
kutucuğunu kullanınız. Ktü Akademik arama kutucuğunda; sadece Pubmed ya da Doi numarasını yazıp altında yer alan “Doi” 
ya da “Pubmed ID” kriterlerinden birini seçiniz.  

NOT 4): Yayınlar alanında bu aramayı Doi numaraları için başında DOI, Pubmed numaraları için başında PM ön ekiyle 
belirterek aramanız gerekmektedir. 
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3) E-Dergi/E-Kitap Arama: Bu alanda; A’dan Z’ye abone olduğumuz elektronik bilgi kaynaklarını alfabetik olarak 
listeleyebilir, konu başlığına göre sıralayabilir ya da dergi adını arama kutusuna yazarak arayabilirsiniz.  
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Elektronik dergi arama sonuç listesinde aradığınız derginin abonelik bilgilerini 

kontrol edebilirsiniz.  

Bu alanda abone olduğumuz elektronik derginin hangi veritabanında yer aldığını, 
abonelik tarihlerini ve varsa tam metin gecikme bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. 
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4) To-Kat Arama: To-Kat Arama; Ulusal Toplu Katalog, Ülkemizde yer alan pek çok üniversite kütüphane koleksiyonlarının 
aranabildiği bir platformdur. Kütüphanede yer almayan basılı kitapları ya da aboneliğimizin bulunmadığı dergileri “To-Kat” 
üzerinden arayarak “Kütüphanelerarası İşbirliği, ILL Birimi” aracılığıyla istetebilirsiniz. 
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