Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi): 2007 yilindan gunumuze erisim
saglanacaktir. Abonelik yili ve bir onceki yila surekli erisim hakki olacaktir.
Palgrave Macmillan Journals (47 dergi): 1997'den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik
yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
Academic Journals (40 dergi): 1997'den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina
surekli erisim hakki olacaktir.
Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık,
uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer
almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri
alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye
ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature
Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına
kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber
erişim verilir.
Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın
hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik
bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde
gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik
ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları
sağlanır.
Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır.
İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın
yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik
ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları
sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.
Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 journals): Access to the archive dating back
to 2007 is available. In addition, continuous access to the subscribed year and the year before
that will be available. (https://www.nature.com)
Palgrave Macmillan Journals (47 journals): Access to the archive dating back to 1997 is
available. In addition, continuous access to the subscribed years will be available.
(https://link.springer.com)
Academic Journals (40 journals): Access to the archive dating back to 1997 is available. In
addition, continuous access to the subscribed years will be available. (https://www.nature.com)
Nature is an English multidisciplinary scientific journal, first published in 1869. The leading weekly,
international scientific journal, Nature, is at the center of “Nature Journals All” Journal Collection.
Nature Journals All Journal Collection includes 46 journals in the fields of clinical sciences,
physical sciences, and life sciences. Nature Protocols and Nature Methods publications are also
under this group. Nature has the highest impact factor of any journal publishing basic scientific
research. Subscription provides access to the archive dating back to 2007.
Nature Journals Group’s “Academic Journals All” collection includes journals, which do not
mention the phrase, “Nature”. It includes 40 journals in the fields of clinical sciences, physical
sciences, and life sciences. This collection is managed though collaborations with many leading
academic associations/organizations. Subscription provides access to the archive dating back to
1997 is available.
Palgrave Macmillan Journals, make up the “PMJ All” journal collection of Nature Journals Group.
It includes 47 journals in the fields of economics, finance, social sciences, law, management
sciences, and philosophy. Subscription provides access to the archive dating back to 1997 is
available.

