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Online Katalog linkini tıklayın.
Bu link tıklandıktan sonra, e-libs sayfası açılacaktır. İlk olarak Basit

Tarama sayfası gelecektir.
Detaylı Tarama seçeneği isteğe bağlı olarak bu sayfanın sağ alt

köşesindeki link’den ulaşılabilir.

sit Tarama; burada yayın adı, yazar adı ya da anahtar sözcükten tarama yapabilirsiniz.
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Yine bu sayfada Üniversitemiz de mevcut olan kütüphaneleri tek tek ya da tümünü tarayabilirsiniz. Bunun için
Kütüphaneler seçeneğinden faydalanabilirsiniz.

Anahtar sözcük(ler) e bir terim girip istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili tarama yapmanız mümkün

Gelen sonuç sayfasında konunuz ile ilgili yayınların yanında yer alan kutucukları işaretlemeniz gerekmektedir.
Seçilenlerin Detayını Göster linkini tıklayarak bibliyografik kimliklerine ulaşabilirsiniz.
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Bu sayfada ilgilendiğiniz yayının hangi kütüphanemizde olduğunu görebilmeniz için volüm/kopya linkleri nde
geçen numaraları tıklamanız gerkemektedir.

Gelen sayfada kaynağın hangi kütüphanemizde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca ödünç verilme durumu da bu
sayfada gösterilmektedir.

Aynı tarama yollarını Detaylı Tarama’ yı seçerek de yapmanız mümkün.
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Bu tarama sayfasında. Konularınızı ve, veya, ve değil mantıksal operatörlerini kullanarak filtreleyebilir. Ayrıca
İndeks seçme imkanıyla özelleştirebilirsiniz.

Bültenimizin bu sayısında, IEEE/IEE veri tabanını tanıtacağız.

IEL ile; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve IEE (Institution of Electrical
Engineers)’nin elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve
biyomedikal/biyoteknoloji alanlarındaki ISI 2002 yılı değerlendirme sonuçlarında en fazla alıntı kaydına
sahip yayınlarından oluşan Elektrik , Elektronik ve bilgisayar bilimlerinde dünya literatürünün üçte birine
karşılık gelen içeriğe sahip veritabanına erişim sağlanır.

IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  920,000’den fazla tam metin erişimli makale içeren IEEE’nin
sağladığı en kapsamlı veritabanıdır.

Kapsam;

IEEE’nin 42  grupta 117 süreli yayının 1950 yılına kadar olan tam  metin PDF formatındaki bütün içerik,
Her yıl için 600’den fazla Konferans Bildirisinin tam metin PDF formatlarıyla 1950’ye kadar olan tüm
kayıtları.
All-Society Periodicals Package (ASPP); 113 süreli yayının 1998’e kadar olan tüm kayıtlarını tam metin
olarak PDF formatlarıyla içerdiği IEL’in alt paketi,
IEEE ve IEE’nin bütün diğer konferans bildirileri ile birlikte Proceedings Order Plan All (POP ALL); her
yıl gerçekleştirilen 370 konferansın 1998’e kadar olan tüm bildiri kayıtlarını tam metin olarak PDF
formatlarıyla içerdiği IEL’in alt paketi,
IEEE standardlarının tümü (875 standartı içerir.),
IEEE Transactions, Letters,
IEE Konferans Bildirileri,
IEE Süreli Yayınları (mevcut 40 süreli yayın),
INSPEC veritabanı alt seti.
Orijinal grafik, çizim, diyagram ve görüntülerden oluşan 2 milyondan fazla tam sayfa PDF görüntüleri,
mevcuttur.
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Veri tabanında Temel bir arama gerçekleştirmek için:

1- “BASIC ” butonunu seçin
2- Anahtar kelime veya terimleri metin kutularına girin
3- Her anahtar kelimenin aranması için ilgili alanları seçin
4- Arama operatörlerini seçin
5- SEARCH OPTIONS’ı seçerek gelen sonuçları filtreleyen fonksiyonlar ile aramanızı özelleştirin
6- Aramanızı SEARCH butonunu tıklayarak gerçekleştirin
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Gelişmiş arama gerçekleştirmek için:

1- ADVANCED butonunu seçin
2- Anahtar kelime veya terimleri girin (Bolee operatorlerini arama formülünüzü oluşturmak için

kullanın)
3- SEARCH OPTIONS kutusundan seçimler yaparak aramanızı filtreleyin
4- START SEARCH butonunu tıklayarak aramanızı gerçekleştirin
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Dergilere hızlı erişim için:

1. Search menüsündeki JOURNALS & MAGAZINES butonunu seçin
2. Metin kutusuna anahtar kelime girin veya aşağıda sunulan listede gezerek istediğiniz
      dergi ismini tıklayın
3. Dergi adını tıklayarak seçtiğiniz derginin veritabanında mevcut bütün yılları görün
4. Belirli bir yıla ait bütün sayıları görmek için igili yılın üstünü tıklayın
5. Dergiye ait istediğiniz sayıyı tıklayarak mevcut bütün makalelerin listesine ulaşırsınız
6. Makalelerin özetçe veya tam metinlerine ulaşmak için ABSTRACT veya
      FULL-TEXT butonlarını tıklayın
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Belirli bir yazara ait yayınlara hızlı erişim için:

1- Search menüsündeki BY AUTHOR butonunu seçin
2-  İlgili yazarın bütün yayınlarını görmek için metin kutusuna yazarın soyadını girin
3- Yazar adının doğruluğundan emin değilseniz alfabetik listeden yazar soyadının
      başladığı harfi belirleyerek  tıklayın
4- İlgili harfle başlayan bütün yazar kayıtlarına ulaşırsınız
5- Gelen yazar adı listesini ilgili yazara ulaşmak üzere inceleyin
6- Tespit ettiğiniz ilgili yazarın IEE veya IEEE bunyesinde yayınlanmış bütün
       makalelerine ulaşmak için  yazar adını tıklayın
Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni: Doç. Dr. Doğan ATILGAN
Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi
YAYIN KURULU: Selim KARAAĞAÇ  kagac@science.ankara.edu.tr

Hüsniye ÇELİK        hcelik@ankara.edu.tr
Jülide ÇELİK         jcelik@ankara.edu.tr
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