
Piri Keşif Aracı 



Piri Keşif Aracı 
• Piri, arama odaklı kurumsal olarak 

özelleșmiș bir keșif aracıdır.  

 • Piri, akademisyenler, araștırmacılar 

ve öğrenciler için araștırılan konu 

hakkında birçok veri tabanını 
tarayarak sonuçları analiz eder ve 

listeler. 

 • Yapay zekâ destekli modern arama 

algoritmaları ile ilgili içerikleri 

bulmayı amaçlar. 



Piri’nin Kapsamı 
Piri Keşif Aracı 
• Dergi Makalesi 
• Tez 
• E-kitap 
• Basılı Kitap 
• Konferans makaleleri  
gibi 20'den fazla veri türünde verileri ayrıştırarak kullanıcıya daha keskin 
sonuç elde etmeyi amaçlar. 
 

95 Milyondan Fazla Akademik Yayın 
Tek Bir Araştırma Platformunda 



Öne Çıkan Özellikler 
Gelişmiş Filtreleme 
Piri, filtreleme özelliği sayesinde 
aranan anahtar kelimedeki eserler;  
veri türü, kütüphane katalogunda olup 
olmadığı, erişim türü, doküman türü, 
disiplin, alt disiplin, erişim uçları, dergi 
ve veritabanına göre aramayı 
daraltma özelliğine sahiptir. 

Kişisel Çalışma Alanı 
Piri, kişisel Çalışma Alanı Makale ve 
yayınların toplanıp kayıt edilebileceği 
ve not alınabileceği bütünleşik ortak 
çalışma alanı sağlar 

Veri Sınıflandırma  
Piri, geliştirilen özel sınıflandırma 
yöntemleri kullanarak içerisinde 
barındırdığı akademik yayınları disiplin 
ve alt disiplinlere ayırırır böylece 
kullancıyı bir veri okyanusunda 
boğmak yerinde bu verileri en aza 
indirgeyerek tarama imkanı sağlar. 

Düzenli Bilgilendirme 
Piri Keşif Aracı ile ilgilendiğiniz anahtar 

kelimeler ve konular ile ilgili sürekli e-
mail ile bilgilendirir ve en güncel 

yayınları kolayca takip etmenizi sağlar. 



Aramayı Kolaylaştıran Özelilkler 

Türkçe için özelleştirilmiş arama 
algoritması ile en başarılı 

aramaları ve sonuç odaklı 
listelemeyi yapabilirsiniz 

Yüksek Başarımlı Arama 

Piri ile ilgilendiğiniz konudaki makaleyi 
kolayca kaydedebil 

Kolay Kaydetme ve Paylaşma 

Piri, kullanıcıların yaptığı aramayı 
kaydetme özelliği sunmasının yayında 
geçmişe yönelik aramaları da listeleme ve 
düzenleme ekranlarına sahiptir. 

Arama Kaydetme ve Geçmiş Aramalar 

Akademik yayınları başlık, yazar(lar), 
konu, doi, erişim türü, yıl, yayın türü gibi 
bir çok alanda tekil yayınları istifler.  

Birçok Alanda Arama İmkanı 



Çalışma Alanları 

Doktora Öğrencisi Ahmet için 
yapılan aramaların sonuçları 

Araştırma Konusu 2 

Klasör 
3 

Klasör 
2 

Klasör 
1 

Yüksek Lisans Öğrencileri ile 
için arama yapılan yayınların 

klasörü 

Araştırma Konusu 1 

Büyük Veri Laboratuvarı Ekibi 
ile yapılan arama sonuçları 

(Ortak Klasör) 

Araştırma Konusu 3 

Klasör 
4 

Klasör 
5 

Klasör 
6 

Gelecek kitap bölümüm için 
yapılan arama sonuçları 

Araştırma Konusu 4 

İlgi çekici ve yeni trendeler 
uygun okuyacağım yayınlar 
klasörü. 

Araştırma Konusu 5 

Son konferans için yapılan 
çalışmanın referans yayınları. 

Araştırma Konusu 6 



Mobil Uyumlu 

Mobil cihazlarınızdan kolaylıkla 
PDF okuma yapabilirsiniz. 

Mobil cihazlarınıza özel filtre 
seçenekleri ile her zaman kolay 
filtreleme ve kolay sayfalama. 

Mobil Uygulama çok yakında! 

IOS & 
Andoid 

• Piri Keşif Aracı mobil telefonlar ve 
tabletler ile tam uyumlu çalışır.  

• Bilgisayar ara yüzünce olan tüm özellikler 
mobil için özel tasarlanmış hali ile 
ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir.  

• Hem de mobil hesaptan okuyup 
kaydettiğiniz yayınları Bilgisayarınızdan 
kolayca ulaşabilirsiniz. 

• Mobil’den arama yapmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştır. 



10’dan fazla akademik 
video veri tabanında 
kolayca arama 
yapabilirsiniz. 

Video 

25’den fazla farklı TEZ 
veri tabanından tek ara 
yüzden kolaylıkla arama 
yapabilirsiniz 

Tez 

Basit interaktif arayüz ile 
kolayca arayın istediğiniz 
tüm yayınlara kolayca 
erişim. 

Basit 

Diğer 
Özellikler 



Veri Kapsamı 

Akademik 

Yazılı 
Yayınlar 

Görsel 
Yayınlar 

5 M+ 
Akademik Tez 

10 B+ 
Akademik Video 

95 M+ 
Bibliyometrik Veri 

20 M+ 
Özetli Yayın 



Akademik Araştırmalar için 

Piri Keşif Aracı 



Temel Arama Seçenekleri 

Basta YÖK Tez Merkezi olmak 
üzere açık erişim tezlerin 
içerisinde tarama 
yapabileceğiniz ekrandır.  

Tez Arama 

Açık erişim video ve 
sunumların içerisinde tarama 
yapabileceğiniz ekrandır. 
  

Video ve Sunum Arama 

Kurumunuza ait veritabanları 
kaynaklar içerisinde tarama 
yapabileceğiniz ekrandır. 

Yayın Arama 

Kütüphanenize ait Basılı ve 
Elektronik kitapların 
içerisinde tarama 
yapabileceğiniz ekrandır.  

Katalogda Arama 



Açık Erişim Havuzu 

Üniversitenize ait tüm basılı ve elektronik yayınlarını 
kapsamasının yanında kendi bünyesinde Piri Açık 
Erişim Havuzu paketi altında 35 milyondan fazla 
akademik yayın barındırmaktadır.  
 
Bu veri havuzu her geçen gün sayısal olarak artmakta 
ve güncellemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.  



Atıf Gösterimi 

Akademik eserlerin atıf sayıları ve aldığı atıfları PCI - Piri Citiation Index veri havuzumuz 
üzerinden gösteriyouz.   



Gelişmiş Arama 

Yazar, başlık, dergi, DOI vb. arama  

Farklı Alanlarda Arama Yap 

Disiplin ve alt disiplinelere göre arama, 

Disiplin ve Alt Disiplinlei Kullan 

Tırnaklar kullanarak keskin arama 

Özel Karakterler kullan 

Boolean operatörleri ile arama yap. 

Ve-Veya Operatörlerini Kullan 

Gelişmiş arama sayfasını kullanarak aramasını kullanarak yapacağınız aramlarda şu özellikleri kullanabilirsiniz : 



Geniş Konu Alanı 

1 2 Akademik Yayın Akademik Yayın 

Piri Keşif Aracı sadece bir konu özelinde arama yapmaz. Bir üniversitenin ihtiyaç duyacağı tüm konular için özel koleksiyonları ve veri 
kümeleri vardır. Tüm alanlarda Piri Keşif Aracı ile arama yapılabilir. 



Profesyonel Teknik 
Destek  

Piri Ekibi ile Teknik 

Destek 

Piri, Her zaman çözüm odaklı ve iletişime açık, bir çoğu 
yüksek lisans ve doktora eğitime devam eden teknik ekibe 
sahiptir.  
 
Teknik destek ekibimiz, ihtiyacınız gerektiğinde sorunları 
hızlıca çözemeye çalışan ve veritabanı entegrasyonlarını 
kısa sürede sisteme entegre eden özveriyle çalışan bir 
ekiptir. 
 
Ayrıca kütüphane siteniz tasarımına uygun tarama ekranları 
ihtiyacınız mühendislerimizce hazırlanıp sizleri işgücü 
getirmeden entregrasonu amaçlamar.  
 



Temel Arama 



Gelişmiş Arama 



Yayın Tarama Ekranı 



Yayın Tarama Ekranı - Filtreler 



Yayın Detay Ekranı 



Katalogda Tarama Ekranı 



Piri Keşif Aracı Özellikleri – Katalog Filtreleri  



Gelişmiş Arama Ekranı 



Kayıtlı Sorgular Ekranı 



Çalışma Alanı Ekranı 



Piri Keşif Yönetici Ekranı 



TEŞEKKÜRLER 
PİRİ KEŞİF ARACI 


