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ACADEMIC SEARCH COMPLETEACADEMIC SEARCH COMPLETE

•• İİndekslenen dergi sayndekslenen dergi sayııssıı: 12,633: 12,633
•• Tam metin dergi sayTam metin dergi sayııssıı: 8,554: 8,554
•• Hakemli (Hakemli (peerpeer--reviewedreviewed) dergi say) dergi sayııssıı

(indeks ve (indeks ve öözetzetççe veren): 11,123e veren): 11,123
•• Toplam hakemli tam metin dergi sayToplam hakemli tam metin dergi sayııssıı: : 

7,4337,433
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AcademicAcademic SearchSearch CompleteComplete
KapsamKapsam

•• AcademicAcademic SearchSearch CompleteComplete veri tabanveri tabanıı fen, safen, sağğllıık ve k ve 
sosyal bilimler alansosyal bilimler alanıındaki akademik dergilerine tam ndaki akademik dergilerine tam 
metin erimetin erişşim saim sağğlar. lar. 

•• Makalelerden baMakalelerden başşka monografiler, raporlar ve ka monografiler, raporlar ve 
konferans bildirileri de bulunmaktadkonferans bildirileri de bulunmaktadıır. r. 

•• Tam metni bulunmayan makalelerin bibliyografik Tam metni bulunmayan makalelerin bibliyografik 
kküünye ve nye ve öözet bilgilerine erizet bilgilerine erişşilebilir. ilebilir. 

•• Bu veri tabanBu veri tabanıından 1887 yndan 1887 yııllıına kadar geriye dna kadar geriye döönnüük k 
tarama yaptarama yapıılabilir.labilir.

•• 1,0001,000’’den fazla derginin referanslarden fazla derginin referanslarıı taranabilirdir ve taranabilirdir ve 
tam metin eritam metin erişşilebilir.ilebilir.

•• Her gHer güün gn güüncellenmektedir.ncellenmektedir.
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AcademicAcademic SearchSearch CompleteComplete
KapsamKapsam

AcademicAcademic SearchSearch CompleteComplete veritabanveritabanıında yer alan nda yer alan 
dergilerin konulardergilerin konularıı şşunlardunlardıır:   r:   

•• Alan Alan ÇÇalalışışmalarmalarıı
•• AntropolojiAntropoloji
•• ArkeolojiArkeoloji
•• AskerlikAskerlik
•• Astronomi ve Uzay BilimleriAstronomi ve Uzay Bilimleri
•• BankacBankacııllıık ve Finans k ve Finans 
•• BilgisayarBilgisayar
•• Biyoloji ve Biyolojik BilimlerBiyoloji ve Biyolojik Bilimler
•• CoCoğğrafyarafya
•• ÇÇevreevre
•• Deniz BilimleriDeniz Bilimleri
•• Dil Dil ve Edebiyat
•• DinDin
•• EczacEczacııllııkk
•• EEğğitimitim
•• EkonomiEkonomi
•• ElektronikElektronik
•• EnerjiEnerji
•• EtnolojiEtnoloji
•• FelsefeFelsefe
•• FizikFizik
•• Genel FenGenel Fen
•• GGııda Bilimi ve Beslenmeda Bilimi ve Beslenme

•• HavacHavacııllııkk
•• HobilerHobiler
•• HukukHukuk
•• İİçç DekorasyonDekorasyon
•• İİletiletişşim ve Medyaim ve Medya
•• JeolojiJeoloji
•• KadKadıın n ÇÇalalışışmalarmalarıı
•• Kimya ve KimyasallarKimya ve Kimyasallar
•• Malzeme BilimiMalzeme Bilimi
•• MatematikMatematik
•• MimarlMimarlııkk
•• MMüühendislikhendislik
•• MMüüzikzik
•• Psikoloji ve PsikiyatriPsikoloji ve Psikiyatri
•• SanatSanat
•• Siyaset BilimiSiyaset Bilimi
•• SosyolojiSosyoloji
•• SporSpor
•• TarTarıım ve Sulamam ve Sulama
•• TarihTarih
•• TTııpp
•• TicaretTicaret
•• TurizmTurizm
•• UluslararasUluslararasıı İİlilişşkilerkiler
•• ZoolojiZooloji
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KKüüttüüphane webphane web
sayfassayfasıındaki ndaki 

Veri TabanlarVeri Tabanlarıı
babağğlantlantııssıınnıı
ttııklayklayıınnıız.z.
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Veri tabanVeri tabanıı ismine ismine 
ttııklayklayıınnıız.z.
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Hangi alanlarda tarama Hangi alanlarda tarama 
yapmak istiyorsanyapmak istiyorsanıız z 
seseççerek taramanerek taramanıızzıı
yapabilirsiniz. Eyapabilirsiniz. Eğğer er 
herhangi bir alan herhangi bir alan 

seseççmediyseniz, anahtarmediyseniz, anahtar
kelimeniz tkelimeniz tüüm alanlardan m alanlardan 

tarantaranıır.r.

TARAMA STRATEJTARAMA STRATEJİİLERLERİİ
••TaramanTaramanıızzıı yaparken yaparken 

anahtar sanahtar söözczcüükleri AND, kleri AND, 
OR ya da NOT OR ya da NOT 

babağğlalaççlarlarıından biriylendan biriyle
babağğlayabilirsiniz.layabilirsiniz.

••Anahtar sAnahtar söözczcüüğğüün n 
ttüürevlerini de taramak revlerini de taramak 
istiyorsanistiyorsanıız; sz; söözczcüüğğüün n 
kköök bk bööllüümmüünnüü yazarak, yazarak, 
babaşışına ya da sonuna * na ya da sonuna * 

imlecini ekleyebilirsiniz.imlecini ekleyebilirsiniz.

••Anahtar sAnahtar söözczcüüğğüün n 
yazyazııllışıışındanndan

emin deemin değğilseniz; ? ilseniz; ? 
imlecini;imlecini;

ssöözczcüüğğüün ban başışında, nda, 
ortasortasıında ya da sonunda nda ya da sonunda 

kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.
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Sadece tam metin Sadece tam metin 
makalelere makalelere 

erierişşmenizi samenizi sağğlarlar

Sadece referanslarSadece referanslarıı
listelenen makalelere listelenen makalelere 

erierişşmenizi samenizi sağğlar. lar. 

Sadece hakemli Sadece hakemli 
dergilerde tarama dergilerde tarama 
yapmanyapmanıızzıı sasağğlar.lar.

AraAraşşttıırmanrmanıızzıı tarih tarih 
aralaralığıığı bakbakıımmıından ndan 

ssıınnıırlandrlandıırmanrmanıızzıı sasağğlarlar
AraAraşşttıırmanrmanıızzıı belirli belirli 

bir yaybir yayıın ismiyle n ismiyle 
ssıınnıırlandrlandıırmanrmanıızzıı

sasağğlarlar

AraAraşşttıırmanrmanıızzıı
belirli bir yaybelirli bir yayıın n 

ttüürrüüyle yle 
ssıınnıırlandrlandıırmanrmanıızzıı

sasağğlarlar

AraAraşşttıırmanrmanıızzıı belirli belirli 
bir dil ile bir dil ile 

ssıınnıırlandrlandıırmanrmanıızzıı
sasağğlarlar

AraAraşşttıırmanrmanıızzıı belirli bir dokbelirli bir doküüman tman tüürrüüyle syle sıınnıırlandrlandıırmanrmanıızzıı sasağğlarlar
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TaramaTarama
sonusonuçç
sayfassayfasıı

Tarama sonuTarama sonuççlarlarıınnıı dokdoküüman man 
ttüürrüüne gne gööre, konu dizinine, konu re, konu dizinine, konu 

babaşşllığıığına, firma adna, firma adıına, yazar na, yazar 
adadıına, yayna, yayıın tn tüürrüüne ve ne ve üülkelere lkelere 

ggööre gruplandre gruplandıırarak rarak 
ggöörrüüntntüüleyebilirsiniz.leyebilirsiniz.

SayfanSayfanıın san sağğ
kkıısmsmıında Knda Küüttüüphane phane 
web sayfasweb sayfasıına direkt na direkt 

linkler linkler 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.
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Tarama sonuTarama sonuççlarlarıınnıı ssıınnıırlayabilmek irlayabilmek iççin, sayfanin, sayfanıın sol kn sol kıısmsmıında yer alan nda yer alan 
““RefineRefine youryour resultsresults”” alanalanıından faydalanabilirsiniz. Gerekli sendan faydalanabilirsiniz. Gerekli seççimleri imleri 
yaptyaptııktan sonra ktan sonra ““UpdateUpdate”” butonuna tbutonuna tııklamanklamanıız yeterli olacaktz yeterli olacaktıır. Daha r. Daha 

ayrayrııntntııllıı limitlemelimitleme yapmak iyapmak iççin de in de ““Show Show moremore”” linkine tlinkine tııklayabilirsiniz. klayabilirsiniz. 
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Abonelik bilgilerini Abonelik bilgilerini 
ööğğrenmek irenmek iççin elektronik  in elektronik  

dergi dergi katalokataloğğunauna link link 
verilmiverilmişştir. Buradan tir. Buradan 

dergiye abone olunup dergiye abone olunup 
olunmadolunmadığıığına, ambargo na, ambargo 

bilgilerine ya da babilgilerine ya da başşka veri ka veri 
tabanlartabanlarıından abonelik var ndan abonelik var 

ise, dergi ana sayfasise, dergi ana sayfasıına na 
ulaulaşışılabilir. labilir. 

Tam metin Tam metin 
linkilinki

YazarYazarıın, Web of n, Web of 
ScienceScience veri veri 

tabantabanıında nda 
yayyayıınlanan dinlanan diğğer er 

makalelerine direkt makalelerine direkt 
link kurulmulink kurulmuşştur.tur.
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Makalenin Makalenin öözetini zetini 
ggöörmek irmek iççin, in, 

mousemouse ile ikonun ile ikonun 
üüzerine gelmek zerine gelmek 

yeterlidir.yeterlidir.

Tam metni gTam metni göörrüüntntüülemek ilemek iççin de in de ““PDF PDF 
FullFull TextText”” ttııklamanklamanıız yeterli olacaktz yeterli olacaktıır.r.
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••Html formatHtml formatıında verilminda verilmişş tam metin makaleyi, sayfantam metin makaleyi, sayfanıın san sağığında nda 
yer alan bayer alan bağğlantlantıılarlarıı kullanarak yazdkullanarak yazdıırabilir, mail adresinize rabilir, mail adresinize 

postalayabilir ya da kaydedebilirsiniz.postalayabilir ya da kaydedebilirsiniz.

*Ayr*Ayrııca, ca, ““CiteCite”” butonu ile, sonubutonu ile, sonuççlarlarıınnıızzıı MLA ve APA gibiMLA ve APA gibi
yaygyaygıın bibliyografik formatlara n bibliyografik formatlara ççevirebilir, evirebilir, ““ExportExport”” butonu ile, butonu ile, 

seseççmimişş olduolduğğunuz makalenin bibliyografikunuz makalenin bibliyografik
kküünyesini nyesini ççeeşşitli formatlarda kaydedebilir ya da itli formatlarda kaydedebilir ya da ““BookmarkBookmark”” ile ile 

makaleyi paylamakaleyi paylaşışım sitelerinde yaym sitelerinde yayıınlayabilirsiniz.nlayabilirsiniz.
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SonuSonuççlarlarıınnıızzıı ileride kullanmak ileride kullanmak üüzerezere
kaydetmek ikaydetmek iççin in ““AddAdd toto FolderFolder””

butonuna tbutonuna tııklayarak sonuklayarak sonuççlarlarıınnıızzıı
KlasKlasöörr’’e kaydedebilir,e kaydedebilir,

istediistediğğiniz zaman iniz zaman ççııkarabilirsiniz.karabilirsiniz.

*Dosyalad*Dosyaladığıığınnıız makalelere eriz makalelere erişşmek imek iççinin
sayfansayfanıın n üüst kst kıısmsmıındaki ndaki ““Folder”” babaşşllığıığınnıı

ya da sayfanya da sayfanıın san sağğ kkıısmsmıındakindaki
““GoGo toto: : FolderFolder ViewView”” linkini kullanabilirsiniz.linkini kullanabilirsiniz.

*Klas*Klasöörrüünnüüzdeki makaleleri yazdzdeki makaleleri yazdıırabilir,rabilir,
ee--posta ile gposta ile göönderebilir, kaydedebilir ya danderebilir, kaydedebilir ya da

exportexport edebilirsiniz.edebilirsiniz.
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PublicationsPublications:: Veri tabanVeri tabanıında nda 
yer alan dergilerin listesini yer alan dergilerin listesini 

alabilir, dergilerin talabilir, dergilerin tüüm m 
saysayıılarlarıınnıı ggöörebilirsiniz.rebilirsiniz.

Subject Terms: Veri Veri 
tabantabanıında kullannda kullanıılan konu lan konu 
babaşşllııklarklarıına ulana ulaşşabilirsiniz.abilirsiniz.

Cited References: Bir yazar, Bir yazar, 
makale ya da derginin, bu makale ya da derginin, bu 
veri tabanveri tabanıı iiççerisinde kaerisinde kaçç

kez atkez atııf aldf aldığıığınnıı
ööğğrenebilirsiniz.renebilirsiniz.

ImagesImages:: Veri tabanVeri tabanıında, insan, nda, insan, 
dodoğğa, yer, tarihsel fotoa, yer, tarihsel fotoğğraflar, raflar, 
harita ve bayraklar konusunda harita ve bayraklar konusunda 

da tarama yapabilirsiniz.da tarama yapabilirsiniz.

CitationCitation MatcherMatcher:: YanlYanlışış veya veya 
eksik bilgiye sahip oldueksik bilgiye sahip olduğğunuz unuz 

makaleleri taramak imakaleleri taramak iççin in 
kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.

IndexesIndexes:: ASC veri tabanASC veri tabanıında 18 nda 18 
ayrayrıı indeks yer almaktadindeks yer almaktadıır. Bu r. Bu 

indekslerden istenilen herhangi indekslerden istenilen herhangi 
birinde tarama yapabilirsiniz.birinde tarama yapabilirsiniz.

LibraryLibrary HoldingsHoldings: : 
KKüüttüüphanemizin basphanemizin basııllıı ortamda ortamda 

abone olduabone olduğğu dergiler u dergiler 
iiççerisinde arama yapabilirsiniz.erisinde arama yapabilirsiniz.
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ALERTALERT
11--EBSCOhostEBSCOhost’’takitaki tarama tarama 

sonusonuççlarlarıınnıızzıı saklamak ve saklamak ve 
gerektigerektiğğinde yeniden inde yeniden ççaağığırmak rmak 
istiyorsanistiyorsanıız,z,

22--İİlgi alanlgi alanıınnııza giren konularza giren konularıın n 
otomatik olarak otomatik olarak EBSCOhostEBSCOhost
taraftarafıından arandan araşşttıırrıılmaslmasıınnıı ve ve 
araaraşşttıırma sonurma sonuççlarlarıınnıın en e--posta posta 
adresinize gadresinize göönderilmesini nderilmesini 
istiyorsanistiyorsanıız,z,

33--SSüürekli takip ettirekli takip ettiğğiniz dergilere iniz dergilere 
yeni makaleler eklendiyeni makaleler eklendiğğinde inde 
bundan haberdar olmak bundan haberdar olmak 
istiyorsanistiyorsanıız,z,

SayfanSayfanıın n üüst kst kıısmsmıındaki ndaki ““SignSign
inin”” linkine tlinkine tııklayklayıınnıız. Daha z. Daha öönce nce 
profilinizi oluprofilinizi oluşşturmadturmadııysanysanıız,  z,  
““CreateCreate a a newnew AccountAccount””aa
ttııklayarak klayarak ççııkan formu kan formu 
doldurunuz.doldurunuz.
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ALERTALERT

BelirlediBelirlediğğiniz kullaniniz kullanııccıı adadıı ve ve şşifreyi girdikten sonra ifreyi girdikten sonra EBSCOhostEBSCOhost’’dada
taramantaramanıızzıı yapar ve tarama stratejinizi saklayabilirsiniz.yapar ve tarama stratejinizi saklayabilirsiniz.

EBSCOhostEBSCOhost belirledibelirlediğğiniz konuda, belirlediiniz konuda, belirlediğğiniz siniz sııklklııkta, otomatik olarakkta, otomatik olarak
taramaytaramayıı yapacak ve arayapacak ve araşşttıırma sonurma sonuççlarlarıınnıı ee--posta adresinize gposta adresinize göönderecektir.nderecektir.

AlertAlert / / SaveSave / / ShareShare
alanalanıından ndan ““EE--mail mail AlertAlert””

linkine tlinkine tııklayklayıınnıız.z.
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ALERTALERT
JournalJournal AlertAlert: : EBSCOhostEBSCOhost kullankullanııccıılarlarıı, ilgi, ilgi
alanlaralanlarıına yna yöönelik olarak senelik olarak seççtikleri dergileritikleri dergileri

ee--mail adreslerine belirli aralmail adreslerine belirli aralııklar ileklar ile
yyöönlendirebilirler. nlendirebilirler. 

Bunun iBunun iççin in ““PublicationsPublications”” alanalanıından dergindan dergi
isminin yanisminin yanıındaki ndaki ““ ““ simgesinesimgesine

ttııklandklandığıığında nda ççııkan formu doldurmakkan formu doldurmak
yeterli olacaktyeterli olacaktıır. Bu ir. Bu işşlemlem
gergerççekleekleşştirildikten sonra,tirildikten sonra,

seseççilen her derginin ilen her derginin ““iiççindekiler sayfasindekiler sayfasıı””
ee--mail yoluyla kullanmail yoluyla kullanııccıınnıın kin kişşiselisel

hesabhesabıına gna göönderilecektir.nderilecektir.
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TeTeşşekkekküürlerrler……


