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Akademik Arama Motoru

Kullanıcı Kılavuzu

Kütüphanemizin abone olduğu tüm e-kaynaklara ve 

basılı kataloğumuza tek giriş noktasından erişebilirsiniz
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Tüm Kaynaklarda Arama – Erişim

Kütüphane ana sayfamızdaki (http://www.kutuphane.hitit.edu.tr/) arama kutusuna terimlerinizi giriniz ve 

kütüphanemizin sizlere sağlamakta olduğu tüm kaynaklarda aynı anda arama yapmaya başlayınız.

Önemli Not: Kaynaklara erişim sağlayabilmek için üniversite internet ağında bulunmanız ya da 

kampüs dışı erişim ayarlarını (http://cdn.hitit.edu.tr/kutuphane/files/20460_1810031413560.pdf) yapmış

olmanız gerekmektedir.

http://www.kutuphane.hitit.edu.tr/
http://cdn.hitit.edu.tr/kutuphane/files/20460_1810031413560.pdf
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Tüm Kaynaklarda Arama – Araştırmalarınızı Başlatın

Arama terimleriniz ile en ilgili kayıtlar en üstte olacak şekilde bir sıralama yapılacaktır. Araştırma tecrübesini geliştirmek için tasarlanan 

“Araştırmalarınızı Başlatın” kutusu, ilgili makalelere, görsellere ve ses kayıtlarına bağlantı sağlar. İçerik, Salem Press, Encyclopedia Britannica ve 

daha birçok farklı kaliteli ve güvenilir kaynaktan derlenmiştir.

ARAŞTIRMALARINIZI BAŞLATIN
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Tüm Kaynaklarda Arama – Sonuç Listesi

Sonuçlar ilgililiğe göre listelenmektedir, aradığınız terimle en ilgili kayıtlar en üstte olacak şekilde bir sıralama yapılır. Böylece ilk sayfada aradığınız

kaynakları bulabilirsiniz. 

Klasör simgesi: Klasöre kayıt ekleme

Büyüteç: Temel künye bilgilerini verir: 

Yazar, kaynak, tarih, konular, özet

Başlık: Ayrıntılı kayıt ya da künye bilgisini görüntüleme
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Tüm Kaynaklarda Arama – Daraltıcılar

Sonuç listesi üzerinden aramanızı sınırlandırmak isterseniz ekranın solundaki sütunda bulunan şuna sınırla bölümünü ve daraltıcıları (kaynak

çeşitleri, konu, yayın ve diğerleri) kullanabilirsiniz. Her daraltıcının altında tüm seçenekleri görmenize olanak veren daha fazla göster bağlantılarına

tıklayabilirsiniz.

DARALTICILAR
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Tüm Kaynaklarda Arama – Tam Metinler

Kütüphanenizin abone olduğu tüm e-kaynaklar (makale, e-kitap, haber, vs.) için tam metin bağlantıları gösterilecektir. Tam metin bağlantılar ya

doğrudan PDF olarak açılacaktır ya da sizi makalenin bulunduğu orijinal platforma yönlendirerek PDF’leri açmanıza/indirmenize olanak verecektir.

Tam Metin Erişim
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Tüm Kaynaklarda Arama – Kütüphane Kataloğu

Ekranın solundaki daraltıcılardan “Yalnızca Katalog” seçeneğine tıklayarak sadece kütüphane kataloğunuzda bulunan kaynakları listeleyebilir, 

fiziksel olarak kütüphanenizde bulunan kitapların yer numaralarını ve ödünç durumlarını görebilirsiniz.

Katalog Daraltıcısı
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Tüm Kaynaklarda Arama – Ayrıntılı Kayıt / Künye

Ayrıntılı kayıt ya da künye ekranında bağlantılı bir şekilde oluşturulmuş terimler yer almaktadır. Bu sayede yeni aramalar yapılabilmektedir. Ek

olarak, ekranın sağındaki araçlar sayesinde yazdırma, e-posta gönderme, alıntı bilgisi görüntüleme gibi birçok önemli özellikten yararlanabilirsiniz.

Araçlar

Yazar, kaynak, konu terimleri bağlantıları
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Tüm Kaynaklarda Arama – Kişiye Özel Hesaplar

Akademik Arama Motorunu kişiselleştirmek için ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz bir hesabınız var ise kullanıcı adı ve 

şifreniz ile giriş yapınız. Ekranın sağ üst bölümündeki “Oturum Aç” linkine tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz ya da mevcut hesabınıza giriş

yapabilirsiniz. Kişisel hesap oluşturma ve yapabileceklerinize dair detaylı bilgilere https://sforce.co/3ax4c3C adresindeki kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel hesabın başlıca avantajları:

• Arama hatırlatmaları oluşturma

• Dergi hatırlatmaları oluşturma

• Aramaları kaydetme, arama geçmişini saklama

• Kişisel bir klasöre sahip olma, makale saklama, alt klasörler oluşturma

• Toplu olarak kaynakça oluşturma

• E-kitap indirme/ödünç alma 

https://sforce.co/3ax4c3C
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TEŞEKKÜRLER


