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Oxford Journals Online beşeri bilimler, sosyal bilimler, hukuk, bilim ve tıp alanında 500’e
yakın dergiyi içermektedir. Sahip olduğu multidsipliner dergiler ile kullanıcılarına yüksek etki
faktörlü içerik sunmaktadır.

Anasayfa





En son akademik araştırmalara doğrudan erişim için ana sayfadaki arama çubuğunda
makale veya anahtar kelimeye göre arama yapabilirsiniz.
Koleksiyonlardaki dergilere göz atmak için A-Z listesini veya konu alanı açılır
menülerini kullanabilirsiniz.
Konu alanınızdaki en son araştırmaları, OUP bloğundaki ilgili içeriği ve en yeni
dergilerimizi keşfetmek için aşağı kaydırabilirsiniz.
Bir Oxford Academic hesabı oluşturabilir ve yeni dergi sayıları ve makaleler ile ilgili
haberleri almak için e-posta uyarıları ayarlayabilirsiniz.
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Dergi İçeriği






Seçilen yayındaki tüm makaleleri arayabilir ve "Gelişmiş Arama" seçeneğiyle
sorgunuzu daha da detaylandırabilirsiniz.
Konulara göz atmak, ek içeriklere erişmek ve makalelerin nasıl gönderileceği dahil
olmak üzere dergi hakkında daha fazla bilgi edinmek için dergi içeriğine girebilir ve
açılır menüleri kullanabilirsiniz.
Etki Faktörü ve 5 yıllık etki faktörü gibi bir dergi hakkındaki temel veriler i
görüntüleyebilirsiniz.
Editör seçimi, video özetleri, diğer ilgili yayınlar ve en son ve en çok okunan makaleler
gibi ek içeriği derginin ana sayfasında bulabilirsiniz.

Arama Sonuçları






Arama motorundan bir anahtar kelime ile arama yaptığımızda karşımıza arama
sonuçları listelenecektir.
Ekranın sol tarafındaki "Modify your search" bölmesini kullanarak filtreleme alanlar ını
kullanabilirsiniz. Dergi atıfları, makale türü ve yayın yılı gibi alanları kullanarak arama
sonuçlarını daraltabilirsiniz.
Makale başlığına tıklayarak içerik bilgisini ve özetini görüntüleyebilirsiniz.
Derginin yeni sayıları çıktığında veya yeni makaleler duyurulduğunda kullanıc ı
hesabınız ile e-posta uyarıları ayarlayabilirsiniz
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Arama sonuçlarından makalenin başlığına tıklandığında içerik bilgilerini
bulabilirsiniz. Burada resimleri, şekilleri ve tabloları görüntüleyebilir, makaleyi PDF
olarak indirebilir, alıntı bilgilerini bulabilir ve çeşitli dijital mecralarda
paylaşabilirsiniz.
Derginin cilt ve sayı bilgileri, yayın tarihi, makale yazar bilgileri bakın ve varsa
makale eklerine ulaşabilirsiniz.
Mevcut makale için bibliyometrik verileri görüntüleyebilirsiniz.
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Detaylı Bilgi Almak için:
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danış ma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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