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 Cambridge Journals Online, Cambridge 
University Press’in yayınladığı, bilim, 
teknoloji, tıp, sosyal ve beşeri bilimler 
alanlarını kapsayan 402 adet dergiyi içeren 
bir veri tabanıdır. Kütüphanemiz, bu 
dergilerden 280 adedine abone olmuştur. 

 Veri tabanında ayrıca ‘Journal of Nutritional
Science’, ‘High Power Laser Science and 
Engineering’ v.b. gibi açık erişimli dergiler 
de bulunmaktadır.



KAPSAM

 630.000’e yakın makalenin bulunduğu veri 
tabanında yer alan dergilerin etki değerleri 

http://journals.cambridge.org/action/browseJourna
lsAImpactFactor?menu=Societies&pageId=3644

adresine girerek görüntülenebilmektedir.

http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAImpactFactor?menu=Societies&pageId=3644


Veri tabanı içerisinde 
yer alan dergiler;  dergi 

ismi, konu başlığı, 
abonelik durumu, 

ücretsiz içerik ve açık 
erişimli içeriğe göre 

listelenmektedir.  



Kullanıcılar sadece 
abone olunan içeriği 
görüntülemek için 

"subscribed to"
alanını seçmek 
zorundadırlar.



Aboneliği olan dergiler



Kullanıcılar ücretsiz 
olan içeriği 

görüntülemek için
" Free Content " 
alanını seçmek 
zorundadırlar.



Ücretsiz olan dergiler



Kullanıcılar açık 
arşive yönelik içeriği 

görüntülemek için
" Open Access 

Content " alanını 
seçmek 

zorundadırlar.



Açık Arşiv Olan Dergier



Tarama

Tüm dergiler içinde 
ya da sadece tek bir 

dergi içerisinde 
tarama yapılabilir. 



Tarama

Advanced Search’e 
gidildiğinde and, or, 

not bağlaçlarını 
kullanarak daha 

detaylı bir tarama 
gerçekleştirilmektedir.



Tarama

Gelen ekranda 
sonuçlar benzerliğe, 
yayınlanma tarihine, 
ya da başlığa göre 
listelenmektedir.



Tarama

Gelen sonuç ekranının sol 
tarafında içerikle ilgili 

analiz (yayınlanma 
tarihine, konusuna göre 
v.s)görüntülenmektedir.



Tarama

Makalelerin hemen 
sağında yer alan 

“preview” a 
tıklandığında 
makalelerin 
Abstract’ları 

görüntülenmektedir.



Tarama

“Save search” alanına 
giderek taramalar kayıt 

altına alınmaktadır.(Bunun 
için sisteme kayıt olmak 

gerekmektedir.)



Tarama

Taramaya yönelik bir isim 
verilir.Aynı taramanın, 
belirlenen aralıklarla 
otomatik yapılması 

sağlanmakta ve sonuçlar 
belirtilen mail adresine 

gönderilmektedir.



Tarama

İşaretlenen makaleleri 
“save to my saved 
articles” a basarak 
kullanıcılar kendi 

alanlarında kayıt altına 
almaktadırlar. 



Tarama

Kayıt altına alınan 
makaleler sisteme giriş 

yapıldıktan sonra My 
Cambridge Online 

başlığındaki “saved 
articles” alanından 

görüntülenmektedir.



Tarama



Tarama

İşaretlenen makaleler “export 
citation” alanından istenilen 

formatta referans 
yöneticilerine (endnote, 

mendeley v.b)aktarılabilir.



Tarama



Tarama

İşaretlenen makalelerin 
tam metinleri 

“download pdf’s” 
alanından toplu olarak 

indirilebilmektedir.



Kayıt

Kendi alanını 
yaratmak isteyen 

kullanıcılar “register” 
alanına giderek 
sisteme kayıt 

yapmaları 
gerekmektedir.



Kayıt



Kayıt

İlgili alanlar 
doldurulduktan sonra 

“submit”e basılır.



Kayıt



Kayıt

Login olduktan sonra 
sayfanın solundan kayıt 
altına alınan makaleler, 

taramalar, dergiler 
görüntülenmektedir.



Teşekkürler


