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Karar Arama - Tarama Rehberi

Senato, ÜYK veya e-Kurul Platformununun kullanıldığı diğer kurul sayfalarında iki
türlü tarama yapılabilir. Bu rehberde Senato sayfası örnek olarak kullanılacaktır.
1. Kronolojik Tarama (Toplantı tarihi veya toplantı numarasına göre tarama)
•

e-Kurul sayfasını açınız. “Kararlar” sekmesini tıklayınız.

•

Açılan sayfada dilediğiniz yılı tıklayınız. Parantez içindeki rakamlar o
akademik yılda yapılan toplantıların toplantı numaralarını gösterir.

•

Açılan sayfadan dilediğiniz karar tutanağını tıklayınız ve açılan diyalog
kutusundaki OK tuşuna basınız.

2. Anahtar kelimeler ile karar tarama
Kararlar konuları en iyi özetleyen anahtar kelime veya kelimeler kullanılarak
taranabilir. Bunun için iki türlü tarama metodu kullanılabilir:
1. Basit arama
2. İleri düzey (advanced) arama
Basit Arama:
Basit arama ekranın sağ üst köşesinde bulunan arama alanına belirlediğiniz
anahtar kelime(ler)in yazılması ve “Enter” tuşuna basılması veya büyüteç
işaretine tıklanması yoluyla yapılır. e-Kurul arama motoru bu kelimelerden
herhangi birisinin karar tutanağı veya eklerinde geçtiği karar tutanaklarını
listeleyecektir.

İleri düzey (advanced) arama:
Basit arama sonuçlarının bulunduğu sayfada “Advanced” kelimesini tıklayınız.

İleri arama seçenekleri:
Tüm kelimeler dahil olsun: yazılı kelimelerin tümünün bir karar tutanağı ve eklerinde olması halinde
o karar tutanağının listelenmesini sağlar. Seçilen anahtar kelimelerin karar tutanağında yazıldığı gibi
ardarda veya birbirinden farklı yerlerde bulunması halinde o karar tutanağı sonuç sayfasında
listelenir. Kelimelerin yazıldığı sıra ile bulunduğu karar tutanakları sonuç listesinin başında yer alır.

Tam yazıldığı gibi: Seçilen anahtar kelimelerin tam yazıldığı gibi bulunması halinde o karar tutanağı
sonuç listesinde yer alır. Bu yöntem anahtar kelimelerin doğru seçilmesi halinde hedef karar
tutanaklarına ulaşmak için en doğru yöntemdir. Yine de kararların bazen kısaltmalar kullanılarak
bazen de farklı kelimeler kullanılarak yazılabiliyor olması nedeni ile bazı karar tutanaklarını kaçırma
olasılığı vardır.

Kelimelerden herhangi birisi: Bu yöntemle seçilen anahtar kelimelerden herhangi birisinin bulunması
halinde o karar tutanağı sonuç sayfasında listelenir. Sonuç sayfasında en fazla karar tutanağı
listelenen yöntemdir. İlgisiz karar tutanaklarının listeleme olasılığı yüksektir.

Birleşik Arama Yöntemi: En etkili yöntem aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi iki veya daha fazla ileri
arama yönteminin kullanıldığı yöntemdir. Böylelikle hem “akademik değerlendirme komisyonu” veya
“fahri doktora” gibi yazıldığı gibi aranması istenen kelime grupları, hem de ilaveten aranması
beklenen kelimeler anahtar kelime olarak taranabilir.

Dikkat edilmesi gereken konular:
1. Anahtar kelimelerin karar tutanaklarında farklı şekilde geçmesi olasılığı: Örneğin “fahri doktora”
bazı senato kararlarında “fahri doktora” bazılarında ise “onursal doktora” olarak geçmektedir. Böyle
olasılıkların olduğu durumlarda her ikisi için de ayrı ayrı tarama yapılması önerilir.
2. Karar tutanakları her ne kadar elektronik arama/tarama yapılabilir şekilde orijinal kopyalarından
taranarak sisteme yerleştirilmiş olsa da özellikle daktilo ile yazılmış olan karar tutanaklarında
rastlanan bazı silik veya bozuk karakterlerin sistem tarafından tanınmama olasılığı vardır. Çok nadir
olsa da sistem bazen 0 (sıfır) ile O harfini karıştırabilmekte, bazen ş harfi $ olarak algılanmaktadır. O
yüzden sistemin ilgili bütün kararları bulma olasılığı hiç bir zaman %100 değildir. Bu yüzden değişik
anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmasında yarar vardır.

Özel olarak alınan bir yazılım aracılığı ile tüm yeni dosyalar sisteme %100 taranabilir hale getirildikten
sonra eklenmektedir. Sistemde mevcut Senato kararları son yıllardan başa doğru gidilerek bu
yazılımdan geçirilerek güncellenmektedir.

