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PİRİ KEŞİF ARACI KULLANICI KULLANIM KILAVUZU 

PİRİ KEŞİF ARACI NEDİR? 

Piri, arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Piri, akademisyenler, araştırmacılar ve 

öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. 

Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar. Kurumunuzun 

abone olduğu veri tabanları ile birlikte geniş açık erişim içeriği sayesinde kullanıcılarınız tüm 

ihtiyaçlarını karşılar ve kullanıcı dostu ekranları ile araştırmaya teşvik eder. 

Piri Keşif Aracı sadece dijital veri tabanları ile değil kütüphane kataloğunuz ile de entegredir ve 

kütüphanenizdeki basılı yayınların da sonuçlarını gösterir. 

Piri Keşif Aracı ile ilginizi çeken yayınları listenize ekleyip daha sonra tekrar görüntüleyebilir ve kendi 

çalışma alanınızı yaratabilirsiniz. Yararlandığınız yayınlara kolayca atıf verebilir, hızlıca 

paylaşabilirsiniz.  

Piri Keşif Aracı, YÖK Ulusal Tez Merkezi ile birlikte binlerce yabancı üniversite de yayınlanmış yüksek 

lisans ve doktora tezlerini kapsar. Sadece tez arayabileceğiniz bir ekran sayesinde arama kelimesi ile 

bağlantılı tezlere kolayca ulaşabilirsiniz. 

 

PİRİ KEŞİF ARACI İLE  ARAMA NASIL YAPILIR ?  

 

Kütüphane web sitesinden ya da kesifaraci.com’dan arama yapabilirsiniz. 

 

Şekil 1. Piri Keşif Aracı Temel Ekran 

Kütüphane web sitesinden ya da kesifaraci.com’dan üzerinden temel arama ekranına ulaşıldığında 

şekil1’deki ekran ile karşılaşılır ve yapacağınız aramaya göre kategori seçip arama yapabilirsiniz. 
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      Şekil 2. Ana Ekran 

 

Şekil 2’de gösterilen temel arama ekranında kırmızı şekil ile gösterilen alandan (isteğe bağlı) edu.tr 

uzantılı mail adresinizle hesap oluşturabilirsiniz. 

 

Şekil 3. Kayıt Ekranı 

Kaydol kısmına tıkladıktan sonra Şekil 3’te gösterilen ekrandaki bilgileri doldurup hesap 

oluşturabilirsiniz. 

Sonra Şekil 2’de mavi işaret ile gösterilen alandan oluşturduğunuz hesapla giriş yapıp aramalarınızı 

gerçekleştirebilirsiniz. 
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Şekil 4.Robot Gösterim 

Piri Keşif Aracı’da bulunan chat robotunun tarafınıza yönlendireceği birkaç soru ile aramalarınızı kolay 

bir şekilde yapabilmektesiniz. 

SONUÇ SAYFASI  

 

 

Şekil 5.  

Şekil 5’te gösterilen ekranda yaptığınız aramanın sonuç sayfası görülmektedir. 

Şekil 5’te kırmızı işaretle gösterilen alanda gelişmiş filtreleme ile arama sonuçlarınızı dilediğiniz 

kadar daraltabilirsiniz. 
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GELİŞMİŞ ARAMA  

 

 

Şekil 6. Ana ekran 

Şekil 6’da kırmızı işaret ile gösterilen alana tıklayıp gelişmiş arama yapabilmektesiniz. Mavi işaret ile 

gösterilen alana tıklandığından gelişmiş aramanın nasıl yapılacağına dair bilgilere erişim 

sağlayabilirsiniz. 

 

Şekil 7. Gelişmiş Arama Ekranı 

Şekil 6’da kırmızı işaret ile gösterilen “Gelişmiş Arama” alanına tıklandığında Şekil 7’de gösterilen 

ekrana erişim sağlayabilirsiniz. Burada Boelan bağlaçlarını, yıl filtresi, disiplin seçeneklerinden 

faydalanabilir ve spesifik arama sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz. 
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Şekil 8. Gelişmiş Arama 

Gelişmiş arama ekranında bulunan ve kırmızı işaret ile gösterilen “Kayıtlı Aramalar” kısmından 

herhangi bir anahtar kelime ile arama yaptığınızda ve aramayı kaydettiğinizde hangi tarihte hangi 

anahtar kelime ile kaç tane sonuca eriştiğinizi görüntüleyebilirsiniz. Şekil 9 ve Şekil 10’da örneği 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Arama Sonuç Ekranı 
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Şekil 10. Kayıtlı Arama 

 

ÇALIŞMA ALANI  

 

 

Şekil 11. Sonuç ekranı 

Şekil 11’de gösterilen arama sonucu sayfasında yayınların alt kısmında bulunan “Kaydet” (kırmızı 

işaret ile gösterilmiştir) butonuna tıklandığında mavi işaret ile gösterilen “Çalışma Alanım” kısmında 

kaydedilecektir. 
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Şekil 12. Çalışma alanı 

Şekil 11’de mavi işaret ile gösterilen “Çalışma Alanım” kısmında tıklandığında kaydettiğiniz yayınları 

görüntüleyebileceğiniz ekran karşına çıkmaktadır. Çalışma alanım kısmında istediğiniz takdirde 

klasörler oluşturulup yayınlar içerisine aktarılabilmektedir.  

KONU KEŞFET  

 

 

Şekil 13. Ana Ekran 

Piri Keşif Aracı temel arama ekranında kırmızı işaret ile gösterilen alana tıklandığında multidisipliner 

konular ve konuların alt alanlarını görüntüleyip yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz. Şekil 14’de örneği 

gösterilmiştir. 



 

Piri Keşif Aracı Kullanım Kılavuzu - Türkçe – Ocak 2023 
 

 

8 
 

 

Şekil 14. Konu keşfet 

Piri Keşif Aracı, bir disiplin ve alt disiplinlerde keşif yapmak için interaktif keşif ekranları sunmaktadır. 

Piri, taradığı tüm yayınları burada yer disiplinler ve bu disiplinlere bağlı alt disiplinlerinden birine 

atamaktadır. Aşağıda yer alan disiplinler PİRİ Keşif Aracı tarafından ana disiplin olarak seçilenlerdir. 

Disiplinlere tıklandığında o disipline ait detaylı bilgiler ekrana gelmektedir. Bu detaylı bilgilerin 

arasında disiplindeki yayın sayısı ve disipline ait en popüler alt disiplinlerin listesi mevcuttur. Çıkan 

ekranda alt disiplinlerden birine tıklandığında o alt disiplindeki en popüler anahtar kelimelerin listesi de 

çıkmaktadır. Anahtar kelimelere tıklandığı anda anahtar kelime ile ilgili yayınlara erişebilirsiniz. 

DERGİ ARAMA  

 

 

Şekil 15. Ana ekran 

Piri Keşif Aracı temel arama ekranında bulunan ve kırmızı işaret ile gösterilen “Dergi Arama” modülü 

ile kurumunuzun abone olduğu veri tabanları içerisindeki dergilere erişim sağlayabilmektesiniz. 
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Şekil 16. Dergi arama 

Şekil 16’da kırmızı işaret ile gösterilen alana tıklandığında ilgili derginin detaylarını 

görüntüleyebilmektesiniz. Şekil 17’de örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 17. Dergi arama 

 

Şekil 17’de gösterilen dergi detayı kısmında ilgili derginin tüm bilgilerine erişim 

sağlayabilmektesiniz.  
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Şekil 18. Dergi arama 

Şekil 18’de gösterilen ekranda “Dergi Detayları” kısmında bulunan dergi ile ilgili bir takım grafikler 

yer almaktadır. Dergi detaylarını bu alandan inceleyebilmektesiniz. 

BİZE ULAŞIN 

 

 

Şekil 19. İletişim 

Şekil 19’da kırmızı işaret ile gösterilen “İletişim” kısmına tıklayıp ekranda görünen formu 

doldurarak, info@kesifaraci.com adresine mail göndererek ya da 0 531 652 27 42 telefon 

numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

mailto:info@kesifaraci.com

