
                               
             
 Erişim adresi: http://www.sciencedirect.com/ 
 Veritabanı Yardım Adresi:http://www.sciencedirect.com/ (help seçeneği tıklanır) 
 
 
 
KAPSAM 
 
Bu veritabanı; kimya, bilgisayar, işletme, biyoloji, ekonomi, enerji, matematik, sosyoloji, psikoloji, 
farmakoloji, sanat ve beşeri bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, eczacılık, yer bilimleri, astronomi, tarım, 
sosyal bilimler, mühendislik ve tıp konularında yaklaşık 1.200 dergiyi kapsamaktadır. 
 
Elsevier Science Direct 2003 yılında Akademic Press yayınevi ile birleşmiştir. Academic Press 
dergilerine bu veritabanı altında erişilmektedir.   
 
 
 KULLANIM  BİLGİLERİ 
 
 
I. Tarama  Alanları 
 
A. Science Direct veritabanı içinde dergilerden  tarama iki yolla yapılır: 
 
A.1  “All Journals” başlığı altında dergilerin alfabetik listesine erişildikten sonra, dergi adı tıklanarak 
dergi içindeki cilt ve sayılar görülür. 
 
 A.2  Sayfanın sağ tarafında yer alan kutucuğa anahtar kelime yazılır ve “go” butonuna basılır.  Bakmak 
istenilen dergilerin listesini  ”Sort By“ seçeneği altında bulunan, dergi adı, konu veya yayıncıya göre 
organize edilebilir ve “Display” seçeneğiyle  abonelik durumuna göre sınırlandırma getirilebilir. 
 
 B.  ScienceDirect veritabanı içinde  2  tarama  seçeneği bulunmaktadır.  Sayfanın üst tarafındaki 
“Search” butonu tıklanır.  
 
   B.1. Easy Search 

• Ekrandaki “Terms” alanına anahtar kelime yazılır.  
• “Within” alanına yazar adı, dergi adı, makale başlığı, özetçe gibi girişlerle tarama sınırlandırılır. 
• “Subject” alanında konu sınırlandırılması yapılır.  
• “Dates” alanında yıl ile ilgili sınırlandırma yapılır.  
• Sayfanın alt tarafında bulunan “search” butonu seçilir. 

 
   B.2  Advanced  Search 
   “Terms” alanına girilen anahtar kelimelerin arasına  “and”, “or “, “and not” bağlaçları yazılarak 
   tarama genişletilir veya daraltılır. 
 
 
II. Taramayla ilgili Ayrıntılar 
 

• Crossref:  Kaynakçada yer alan makalelere link vermektedir. 
 

• E-mail Alert: İlgilenilen konuda güncel makalelere ulaşılmak istendiğinde, e-mail yoluyla 
seçmeli duyuru hizmetinden yararlanılır. Bu hizmetten yararlanabilmek için, taramanızı yaptıktan 
sonra gelen sonuç listesi üzerinde, sayfanın üst kısmında yer alan “save as search alert” linki 
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seçilir.  Bu alanda kullanıcı bir kez kendini tanımladıktan sonra, sistem tarafından otomatik olarak 
kişinin ilgilendiği konuyla ilgili güncel makaleler, belirlenen sıklıkta otomatik olarak e-mail 
adresine gönderilir. 

 
• ! işareti:  Bir kelimenin türevlerinin görülmesi istendiğinde kullanılır.  Örneğin, “behav!”  

yazıldığında behavior, behave, behavioural vb. “behav”in geçtiği tüm makaleleri gösterir. 
 

• * işareti:  Anahtar kelime içinde geçen harf/harflerin yazılımından emin olunamıyorsa, bu işaret o 
harf /harflerin yerine konularak anahtar kelime taratılır.   Örneğin: wom* n yazıldığında women, 
woman olan kelimelerin geçtiği makaleler görülür. 

 
III. Tarama Sonuçları 
 
Tarama sonucunda konuyla ilgili bibliyografik künyelerin altında yer alan” PDF (Acrobat Reader)” 
seçeneğiyle makalenin tam metnine erişilerek, diskete veya bilgisayara  kopyalanabilir. 
“Full Text + Links” seçilerek, makalenin erişim adresi  e-mail’e  gönderilebilir ve bu linki tıklayarak 
makalenin tam metnine ulaşılabilir. 
 
IV.Çıkış/Tarama Alanına Yeniden Dönüş 
 
“Edit Search“ seçeneğı önceki yapılan tarama terimleriyle tekrar tarama yapma imkanı verir.  Yeni bir 
konu ile taramaya devam etmek için sol üst köşede yer alan “Search “ butonu tıklanir. 


