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Öne Çıkan 
Bazı Özellikler

Meta veriler ve tam metin 
ile arama yapabilme

Yapay Zekâ destekli akıllı 
sıralama yöntemi

Tam metin dosyaya 
doğrudan erişim

Basit arayüz 
anlaşılabilir ekranlar

Tez ve video arama
 için özel ekranlar

Geniş Türkçe 
yayın havuzu

İngilizce ve Türkçe geniş 
açık erişim havuzu

Gelişmiş �ltreleme 
seçenekleri

Kolay bibliyogra�k yönetim 
araçlarına transfer

Mobil destekli web sayfası

Kaliteli veri indeksi – SCI, SCI 
expend, Sobiad yayınlarının 

otomatik işaretlenmesi

 Piri Keşif Aracı; Akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin bilimsel bilgilere 
olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde erişimini sağlayan bir akademik keşif aracıdır.
 Kullanıcılar kurumunun abone olduğu dijital veri tabanları, kütüphane kataloğu ve 
seçilen açık erişimli akademik veri tabanları içerisinde tek ekrandan arama yapabilir ve 
sonuçları kolayca görüntüleyebilir.
 Mevcut kurum web sitenize ücretsiz entegrasyon ve arama paneli” yerine “Kurum 
web sitesi için özel tasarımlı arama paneli.

Kurum bazında öne çıkan bazı özellikler:
•   Kurum web sitesi için özel tasarımlı arama paneli
•   Arama ekranı içerisinde kurumsal duyurular ve logo yerleştirme
•   Dergi arama modülü ve abone Veritabanları için kullanım istatistikleri
•   Mevcut uzaktan erişim yazılımına hızlı entegrasyon

 KEŞİF ARACI

Kişisel Çalışma Alanı, makale 
ve  yayınların toplanıp kayıt 

edilebileceği ve not 
alınabileceği bütünleşik 

ortak çalışma alanı



 Piri Keşif Aracı, YÖK Ulusal Tez Merkezi ile birlikte binlerce yabancı üniversitede  
yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsar. Sadece tez arayabileceğiniz bir ekran 
sayesinde arama kelimesi ile bağlantılı tezlere kolayca erişebilirsiniz.

 
 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, kurumunuzun abone olduğu veri tabanları ile birlikte geniş açık 
erişim içeriği sayesinde kullanıcılarınız tüm ihtiyaçlarını karşılar ve kullanıcı dostu ekranları ile 
araştırmaya teşvik eder.
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100 
milyondan 

fazla akademik 
eser (makale

bildiri-tez vb.),

110’dan 
fazla Veri 
Tabanının 
Meta Verisi,

27’den
 fazla Açık Erişimli 

Veri Tabanının 
Tam Metinler

Yüzlerce 
Kurumsal Açık 

Arşivi 
(Dspace)’ in Tam 

Metinleri.

Piri, her geçen gün popülerliği artan video veri tabanlarını 
yerleşik gösterim sunabilen tek keşif aracıdır.


