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Kapsam:

•İşletme
•Kimya
•Bilgisayar
•Çevre
•Eğitim
•Mühendislik
•Hukuk

konularında yayınlanmış 445 tam metin dergiyi kapsamaktadır. 
Dergilerin geriye dönük arşivi 1996 ve 1997 yıllarına kadar
inmektedir.

•Matematik 
•İstatistik
•Tıp
•Fizik
•Astronomi
•Psikoloji
•Sosyal Bilimler



“Veri Tabanları” 
bağlantısına 
tıklayınız.



Veri tabanı 
adına tıklayınız



Basit Tarama:
Tarama kelimelerinizi “All Content” 
yazan kutucuğa yazınız.  Yayın adından 
tarama yapmak isterseniz  “Publication
Titles” kutucuğuna yayın adını giriniz.



Tarama sonuçlarınız gelen ekranda 
listelenir.

Özetçe Referanslar Tam metin (PDF)



Abstract ekranında ilgili diğer 
makalelere bağlantı 

bulunmaktadır.



References ekranında ilgili diğer 
makalelere bağlantı 

bulunmaktadır.



Wiley InterScience
veritabanındaki diğer 

ilgili makaleler.

Sadece bu makalenin 
yazarlarına ait  diğer 

makaleler.



Yayın adından tarama 
yapmak için‘Publication

Title’kısmından
ilgilendiğiniz yayın adını 

giriniz.



Gelen yayın adı üzerine 
tıklayarak dergi ana 

sayfasına geçebilirsiniz.



Taradığınız yayının son 
sayısına ait içerik 

ekrana gelir.



“My Profile” Oluşturma

Register Now
bağlantısını 
tıklayınız.

Oluşturduğunuz bu hesaba 
daha sonra hızlı 

erişebilmeniz için tarama 
sonuçlarınızı 

kaydedebilirsiniz,ayrıca 
tarama konunuzla ilgili 
eklenen yeni makaleler    

e-mail adresinize düzenli 
olarak gelecektir.



Gerekli alanları 
doldurduktan sonra 
Submit Registration
butonunu tıklayınız.



Adınıza açılan sayfayı 
kontrol ediniz. Şimdi 

taramanızı yapabilirsiniz. 
Oturumu kapatmak için Log

Out’a tıklayınız.



Oluşturduğunuz listelere 
buradan ulaşabilirsiniz.

Tam metin 
makalelere 

ulaşabileceğiniz 
dergilerin listesini 

buradan 
görebilirsiniz.



My Profile sayfanıza 
girmek için USERNAME 
ve PASSWORD giriniz.



Sayfada işiniz bittikten 
sonra Log Out butonunu
tıklamayı unutmayınız.



Gelişmiş taramada makale başlığı,
yazar, özetçe, anahtar kelime, tüm

alanlar gibi seçenekleri
işaretleyerek taramanızı 

yapabilirsiniz.



Makale adı, yazar, özetçe, 
anahtar kelimeler,tüm 

alanlar gibi seçeneklerden
size uygun olanı seçiniz.



Tarama kelimelerinizi 
yazınız ve ‘GO’ butonunu

tıklayınız.



İlgili sonuçlar ekranda 
listelenir.



Tarama sonuçlarını diskete, bilgisayarınıza ya da  
kendi profilinize kaydedebilirsiniz.



Temel konu başlıkları içinden doğrudan tarama 
yapmak isterseniz ‘Browse by Subject Area’ 

kısmından istediğiniz alanı seçerek taramanızı 
yapabilirsiniz.



Takip eden sayfada alt konular 
sıralanır.

Ayrıca ‘Top Journals’ ve Top 
Articles’ listelerinden 

istediğinizi seçebilirsiniz.



AND & OR bağlaçları kullanılarak tarama genişletilir
veya daraltılır. 

(*) işareti :   Yazılan anahtar kelime içinde geçen
herhangi bir harfin yazılışından emin olunamıyorsa,

o harf yerine (*) işareti konulur.

Tarama 
örneği


