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www.sciencedirect.com

Daha fazla bilgi için lütfen en yakın Elsevier Bölge Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.

ScienceDirect
Kullanım Kılavuzu

ScienceDirect 
Tanıtım
ScienceDirect, araştırma yapmayı daha kolay ve hızlı hale 
getirmek için sürekli olarak yeni ve yaratıcı girişimlerde 
bulunmaktadır ve bunu, diğer şeylerin yanı sıra, yeni 
özellikler geliştirmede kullanıcıları tarafından sağlanan 
girdileri kullanarak yapar. Bu girişimlerin sonucu, 2008’de 
platforma eklenen yeni işlevsellikte görülebilir.

Bu kılavuz mevcut fonksiyonların yanı sıra yeni eklenen 
özelliklerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı 
olacaktır. Ayrıca ScienceDirect ana sayfasında bulunan 
“Help” düğmesine tıkladığınızda online adım adım rehberi 
açılır.

ScienceDirect’in geliştirilmesi devamlı bir süreçtir. Ne 
düşündüğünüzü bilmek isteriz. Lütfen ScienceDirect’de 
her sayfasında bulunan “Contact Us” linkini tıklayınız.
http://elsevierturkiye.blogspot.com

ScienceDirect başka pek çok yararlı özelliklere sahiptir;
· Kapsamlı Sık Sorulan Sorular bölümü
· Her sayfada mevcut yardım tuşu ile kolay erişilebilen Yardım dosyaları
·  Pek çok dilde adım adım online kullanım rehberleri içeren kapsamlı bir bilgi sitesi olan InfoSite www.info.sciencedirect.com
· Top 25 uyarıları 24 konuda ve yaklaşık 2.500 dergiden en çok indilen 25 makaleyi göstererek son gelişmeleri takip etmenizi 
sağlar.

Ek özellikler

Kuzey ve Merkezi Amerika
E-Müşteri Hizmetleri
P.O. Box 945, New York, NY 10159-0945 USA
Tel: 1 888 615 4500
(+1 212 462 1978, if calling from outside the USA and 
Canada)
Faks: 1 212 633 3680
E-mail: usinfo@sciencedirect.com 
Güney Amerika
E-Müşteri Hizmetleri
Rua Sete de Setembro, 111/16 Andar
Rio de Janeiro – RJ – 20050-006 – Brazil
Tel: +55 21 3970 9300    Fax: +55 21 2507 1991
E-mail: brinfo@sciencedirect.com 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
E-Müşteri Hizmetleri
P.O. Box 211, 1000 AE Amsterdam, The 
Netherlands
Tel: +31 20 485 3767    Fax: +31 20 485 3432
E-mail: nlinfo@sciencedirect.com 
Japonya
E-Müşteri Hizmetleri
1-9-15 Higashi-Azabu, Minato-ku,  
Tokyo 106-0044, Japan
Tel: +81 3 5561 5034    Fax: +81 3 5561 5047
E-mail: jpinfo@sciencedirect.com 

Asya ve Avustralasya
E-Müşteri Hizmetleri
3 Killiney Road #08-01, Winsland House 1
Singapore 239519
Tel: +65 6 349 0222    Fax: +65 6 733 1050
E-mail: sginfo@sciencedirect.com

Uyarılar

ScienceDirect üzerinde 
aşağıdaki şekilde çeşitli 
email uyarıları kurabilir ve 
değiştirebilirsiniz:
· Tarama uyarıları

· Konu uyarıları

· Cilt/Sayı uyarılar

· Atıf uyarıları

Bu uyarılar ayrıca RSS 
besleyici olarak da 
mevcuttur.

Satır içi referans görüntüleme

Satır içi referans görüntüsü, makale içinde geçen referans işareti üzerine 
imleç ile gelindiğinde referans bilgilerinin görünmesini sağlar.

2collab butonu 2collab içinde 
araştırmayı işaretlemenizi sağlar
(www.2collab.com).

2collab butonu

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler kaynakla çok yakından ilgili 
başka makaleleri gösterir. Bu özellik tarama 
sonuçları, içindekiler sayfası ile makale sayfasında 
bulunabilir.

2collab entegrasyonu

Araştırmacıların 2collab’de 
makalelere ekleyeceği 
yorumlar, sıralamalar ve 
etiketler ScienceDirect’deki her 
bir makale sayfasına dahil edilir.Ön görüntüleme sekmeleri 

Ön görüntüleme sekmeleri bir 
tıkla makalenin özüne, şekil/
grafiklere ve referanslara 
ulaşmanızı sağlar.

Ayarlarım

Kişisel kayıt bilgilerinizi düzenleyebilir, önceliklerinizi ve uyarılarınızı ayarlayabilirsiniz. 

My Settings içinde ayrıca favori dergiler listeleri ve Hızlı Linkler oluşturarak ve bazı özellikleri açıp kapatarak 
ScienceDirect ana sayfanızı kendinize göre düzenleyebilirsiniz.



ScienceDirect’in 
yararları nelerdir?
•  Kaliteli bilgiye hızlı ulaşmak, daha verimli ve rekabette 

önde olmanıza yardımcı olur.

• Son yaptığınız işlemler takip edilir ve ana sayfaya 
kaydedilir, böylece başarılı taramalarınıza geri dönebilir 
ve makaleleri kaydedebilirsiniz.

• Dergileri gözden geçirirken veya içindekiler sayfalarını 
okurken, anında kişisel email uyarıları kurabilirsiniz, 
bu özellik alanınızdaki gelişmelerden hızla haberdar 
olmanızı sağlar.

• Hızlı Linklerinizi (Quick Links) ana sayfaya ekleyerek sık 
kullandığınız ScienceDirect içindeki bölümlere ve ayrıca 
işinizle ilgili diğer web sitelerine kolayca atlayabilirsiniz.

• RSS besleyiciler araştırmanızda güncel bilgiyi 
yakalamanıza yardımcı olur.

• Cited by in Scopus sayısı bir makalenin Scopus’da kaç 
kez atıf aldığını gösterir.

•  Sözcük kontrolü tarama sorgularını yeniden girmek için 
gereken zamandan kazandırır.

•  İlgili Makaleler (Related Articles) seçeneği ilgili 
makeleleri keşfetmenizi sağlar ve kazara önemli bilgiyi 
kaçırma riskini azaltır.

•  Elsevier’in ücretsiz, ortak araştırma aracı olan 2collab 
butonu araştırmayı 2collab içinde işaretlemenize izin 
verir.

•  Yeni 2collab entegrasyonu: Araştırmacıların makalelere 
ekleyeceği yorumlar, sıralamalar ve etiketler 
ScienceDirect’deki her bir makale sayfasına dahil 
edilecektir.

•  Satır içi referans görüntüsü makale içinde geçen 
referans işareti üzerine imleç ile gelindiğinde referans 
bilgilerinin görünmesini sağlar.

•  Yön bulmadaki gelişmeler: ön görüntü sekmeleri – 
sonuçlar veya içindekiler sayfasında mevcuttur -  bir 
tıkla makalenin özüne, şekil/grafikler ve referanslara 
ulaşmayı sağlar; ekranın solunda bulunan yeni bir yön 
bulma paneli araştırmacıların sonuçlar içinde tarama 
yapmasına ve yeni filtreleri kullanarak sonuçları rafine 
etmelerine imkan verir.

ScienceDirect durağan değildir. Dünyanın önde gelen 
online bilim, teknoloji ve tıp tam metin kaynaklarından 
en iyi şekilde yararlanmaya devam etmenizi sağlamak 
için buradayız. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize 
bildiriniz.

Tarama ve sözcük kontrolü

Tarama fonksiyonu ile tam metin kaynakları 
bulabilir ve daha önce yaptığınız taramaları 
görebilirsiniz.

Sözcük kontrolcüsü kendi içinde mevcut bir sözlük 
kullanarak yapılan heceleme hatalarını bulur. 
Örneğin bir kulanıcı tarama sorgusu olarak “heat 
attack” girerse, sözcük kontrolcüsü kullanıcıya 
“heart attack” mı demek istediğini soracaktır.
Taramalarınızı “Save Search” butonuna tıklayarak 
kolayca kaydedebilirsiniz.

ScienceDirect ana sayfasından başlangıç.
Hızlı Tarama

Quick Search effectively supports the four most frequent 
research tasks and is available on every page.

On ScienceDirect you can search:

· A specific title

· A specific article by publication / volume / issue  
page search

· A specific author name

· Related articles by searching specific terms

Her sayfada bulunan Quick Search en çok kullanılan dört 
tarama işlemini etkin şekilde destekler. 
ScienceDirect üzerinde şunları tarayabilirsiniz:
. Belirli bir başlık
. Yayın / cilt / sayı / sayfa taraması ile belirli bir makale
. Belirli bir yazar adı
. Belirli terimlerle tarayarak ilgili makaleler

Kaydolma ve Giriş
Kişisel profilinizi oluşturmak için Register üzerine 
tıklayın. Verdiğiniz detaylar, her an elinizin altında 
ihtiyaç duyacağınız bütün bilgileri içeren, size özel 
hale getirebileceğiniz bir ana sayfa yaratacaktır. 
Remember Me seçeneği ile her seferinde 
yeniden giriş yapmanız gerekmeyecektir, çünkü 
‘hatırlanacak’ ve otomatik olarak kişiselleştirdiğiniz 
özelliklere erişebileceksizin.

Başlık ve konuya göre anında basit ama 
etkili gözden geçirme.

Ana Sayfa Gözden Geçirme 

ScienceDirect ana sayfanızı kişisel 
ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

· Güncel bilgilerden haberdar olmak için favori 
yayınlarınız ve kaydettiğiniz taramalar için 
uyarılar kurma

· Sadece ScienceDirect makalelerine değil 
herhangi bir web sitesine ulaşım için kendi hızlı 
linklerinizi ekleme

· İstediğiniz şekilde sitedeki bölümleri açma ve 
kapama

Kişiselleştirme Özellikleri

En son yapılan bütün eylemler saklanır, örneğin 
son taramalar, son bakılan makaleler, dergiler ve kitaplar. 
En son yapılan 100 eylem ana sayfanızda görünür. 
İsterseniz bu fonksiyonu kapatabilir veya küçültebilirsiniz.

Son Yapılanlar Listesi

Gözden geçirme sayfası birden fazla konu ve alt konu alanları seçmenize izin verir. Şunları yapabilirsiniz:

· Dergi ve kitapları birlikte gözden geçirme

· Eğer mevcutsa, Basımdaki Makalelere anında erişme (kabul edilmiş ama henüz basılı dergide 
yayımlanmamış makaleler)

· Listenin nasıl görünmesini istediğinizi seçerek araştırmanız üzerine yoğunlaşma (örneğin alfabetik veya 
konuya göre)

· Aynı anda birden fazla konu alanından içerik görme

· Favoriler Listesine başlık ekleme

· Belirli dergiler için cilt / sayı uyarıları kurma

· Listeyi sadece abone olduklarınızla sınırlandırarak araştırmanızı yönetme

Dergi ve kitap ana sayfası, hızlı ve kolay erişim için yıllara göre cilt / sayı listelerini ve en son sayının içindekiler 
sayfasını gösterir. Abone olunanların tam-metnini, abone olunmayanların ise özlerini gösterir.

Gözden Geçirme

RSS Feeds

ScienceDirect üzerinde tarama sonuçları, 
atıflar ve yeni makaleler ile 300’den 
fazla önceden seçilmiş konuda RSS 
besleyiciler mevcuttur. RSS besleyicileri, 
ScienceDirect’e yeni bir içerik eklendiğinde 
ilgili kullanıcıları hemen uyarır. Bir RSS 
besleyici kurmak için ScienceDirect 
kullanımınız sırasında görünen RSS 
ikonuna tıklayın.

Sonuçları Filtreleme

Ekranın solunda bulunan yeni yön 
bulma paneli sonuçlar içinde tekrar 
bir tarama yapmanızı ve aşağıdaki 
filtreleri kullanarak sonuçları rafine 
etmenizi sağlar:

· İçerik Türü

· Dergi/Kitap Adı

· Yıl

İçindekiler Sayfaları
İçindekiler Sayfaları cilt, sayı, öz veya makale listelerini filtreleyerek aradığınızı kolayca bulmanıza yardımcı olur.
Seçtiğiniz makaleleri başka bir programa aktarabilir veya email ile gönderebilir, referansları aktarabilir, Favoriler veya 
Hızlı Linklere ekleyebilir, veya bir uyarı kurabilirsiniz.
Her bir makale ön görüntüleme sekmesine sahiptir, böylece öz, referanslar ve tablo/şekilleri hızlıca 
görüntüleyebilirsiniz. 
PDF’e de bir link sağlanmıştır.


