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Login eğer gerekiyorsa kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız. 
 

Alert; favori dergilerin içerik sayfalarını uyarı olarak almak için, 
Alerts linkine tıklayın, isminizi ve e-mail adresinizi yazarak 

kaydolun [submit], açılan sayfada favori dergilerinizi belirleyin 
[Submit Selection]a tıklayın. 

 
Browse ; Dergilere, Konferans Bildirilerine, Standartlara,  E-
kitaplara, eğitimsel derslere ve teknolojik gelişmelere göz 

atabilirsiniz. 
 
Gelişmiş Arama, Yazar Arama,çapraz sorgulama, kayıt arama,  
 
IEEE Explore Online kullanım Klavuzu 
 
Browse sekmesinin hızlı erişim linkleri 
 
Tüm alanlarda genel bir arama yapan hızlı arama seçeneği 

Erişilebilen doküman sayısı 
 
son 4 hafta içinde güncellenen dergiler, standartlar, konferans 

bildirileri 
 
içinde bulunulan ayın en çok izlenen dokümanları 8 
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Access Information; 
kurumunuzun abone 

yayınların listesi (dergiler, 
konferans bildirileri, 

standartlar) 
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Bu yayın içinde 
arama  

Konferans Bildirilerine göz atmaKonferans Bildirilerine göz atma  

Yayın tam metin linki 



 

Standartlara göz atma Standartlara göz atma   

IEEE Standartlarına standart numaralarını izleyerek veya 
standart başlığında bulunan bir kelime ile  veya standart 
numaralarını yazarak arayabilir, gelen kayıtlara filtrelenmiş bir 
şekilde göz atabilirsiniz. 

Hiyerarşik ağaç yapısını 
genişletme ve daraltma 

Konuya göre göz atma 

Standart numaralarına 
göre liste 

Son yayınlanan standartlar 
Standartların konu olarak ayrılmış listesiStandartların konu olarak ayrılmış listesi  

Konuyla ilgili standartlar 

Uyarı olarak ayarlama 
Standartların durum raporları 



 

 

Aramaları  FiltrelemeAramaları  Filtreleme 

Aramak istediğiniz yayını seçin 
• IEEE serileri (dergiler) 
•IET serileri 
•IEEE konferans bildirileri  
•IET konferans bildirileri  
•IEEE Standartlar 
•IEEE kitaplar 
•Eğitimsel Kurslar 

Standardın durumu (aktif, arşiv) 
! Sadece standart ararken  

Tarih aralığı veya belirli bir yıl 

Sonuçların ekrana gelme şekli; 
Sadece bibliyografik kayıt veya 
bibliyografik kayıt ve özet 

Sonuçların ekrana gelme şekli; 

•Arama sonucunda   bulunacak  en fazla 
kayıt sayısı 

•Sonuçlarda bir sayfada gösterilecek kayıt 
sayısı 

•Kayıtların sıralaması 

Alan Kodları  



 

Sonuç ekranıSonuç ekranı  

Yayın sayfası 

Sadece bu 
sayıya erişim 

Tam metne 
erişim 

Bu belgenin 
referans 
kaynakları 

Bu belge için 
oluşturulan 
otomatik özet 

Telif hakları 

IEEE ve IET kütüphaneleri 

Kitaplar 

Aranan anahtar kelime ve ne kaç dokuman içinden 
ne kadarı kelimelerle eşleştiğini gösterir bilgi 

Yayın SayfasıYayın SayfasıYayın Sayfası   



 

 

Yazar AramaYazar Arama  

Sadece soy isim veya soy 
isim ve ismin ilk harfi veya 
tam isim olarak yazar 
aranabilir. 

Çapraz sorguÇapraz sorgu  

Sağ tarafta 
bulunan 
kaynaklarda 
(IOP, APS, 
FASEB, IEEE, 
Nature v.b.) 
Google ile 
çapraz 
sorgulama 
yapabilirsiniz. 

Kayıt sorgulamaKayıt sorgulama  
Eğer IEEE Xplore içinde özel 
bir dokümanı aramak 
istiyorsanız, bu aramayı 
kullanabilirsiniz. Tüm kayıt 
bilgilerini girmeye gerek 
kalmadan arama yapılabilir, 
girilen alanlara uygun kayıtlar 
ekrana gelecektir. 



 

Gelişmiş AramaGelişmiş Arama  

Ana sayfada basit arama (Basic Search) ile hızlı bir biçimde tarama gerçekleştirilebilir, 
daha doğru sonuçlara ulaşmak için gelişmiş arama (Advanced Search) kullanılabilir. Solda 
bulunan panelden aramadan önce daha isabetli sonuçlar için aramalarınızı daraltın...  

 
Anahtar kelimelerinizi 
belirleyip bu anahtar 
kelimeleri hangi alanlarda 
aramak istediğinizi belirtiniz. 

ikinci bir seçenek olarak formülle arama 
Bu seçenekle daha isabetli aramalar 

gerçekleştirilebilir. 

(broadband wireless access><in>ti) <or> 

(bwa<in>ti) 

Başlıkta broadband wireless access 
ifadesini ya da başlıkta bwa ifadesini ara 

• Tüm alanlar 

• Tam metin ve tüm alanlar 

• Doküman Başlığı 

• Yazar 

• Yayın başlığı 

• Özet indeks terimleri  

• İlgililik  

Alan kodları ve örnek 
aramalar için  

<and> x <and> y x ve y içeren kayıtlar 

<or> x <or> y x veya y içeren kayıtlar 

<not> <not> x Bulunması istenmeyen kelimelerden önce  

<in> x <in> y X kelimesi y alanında olmalı 



 

 

Aktif ve arşivde bulunan 
standartları filtreleme 

Standart numarasına 
tıklayarak, tam metne, 
özet bilgilere erişim 



 

Yayın SayfasıYayın Sayfası  Derginin sayılarlarına yıl ve sayı 
belirterek erişebilirsiniz 

Sadece bu 
dergide 
arama 

Sadece bu 
sayıda arama 

Makalenin  özet 
bilgisine (abstract) ve 
tam metnine erişim 

Aranacak alanı 
belirtiniz; 
- Tam metinde (Full Text) 
- Başlıkta (Document 
Title) 
- Yazar adında (Author) 
- özette (abstrakt) 
— veya tüm alanlarda 

Dergilere göz atma Dergilere göz atma   

Bu dokümanın özet 
bilgilerini kaydetme 

Kaydı yazdırma 

E-mail ile gönderme 



 

 

IEEE  Xplore   KayıtIEEE  Xplore   Kayıt  

daha önce kayıt olmadıysanız [Login] sayfasında  
[ Register ] linkini tıklayın. Eğer daha önce kayıt 
yapmış ve uyarılarınızı değiştirmek istiyorsanız, 
yine aynı alan adınızı ve e-mail adresinizi yazın, 
açılan sayfada üst kısımdaki sekmelerden 
dergileri, konferans bildirilerini, standartları 
seçerek, istediğiniz dokümanları işaretleyebilir ve  

[ Submit Selection ] 
butonuna tıklayarak 
uyarılarınızı 
ayarlayabilirsiniz. 
Ayrıca bu dokümanların 
solundaki  RSS linkine 
tıklayarak dokümanlar 
hakkında haftalık RSS 
Feed ‘lere de sahip 
olabilirsiniz. 

Dergilere göz atma Dergilere göz atma   

Tüm Başlıklarda arama için  

Bir anahtar kelime 
belirleyerek ilgili 
başlıklara göz atma 

Alfabetik liste ile 
dergilere bakma 

Ağaç yapısıyla alt 
kategorilere bakma 

Dergilere 
anahtar 
kelime 
yardımıyla 
ya da 
alfabetik 
liste 
yardımıyla 
göz 
atabilirsiniz.  
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