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Hoşgeldiniz
Platformumuz Ağustos 2016’da yeni tasarımı, tamamen uyumlu arayüzü ve önemli
iyileştirmeler ile yeniden açıldı. Taylor & Francis Online ile akademik araştırmaları
keşfetmeye başlayın.
Platformun özellikleri:
• Temiz, sezgisel ve uyumlu kullanıcı arayüzü
• Geliştirilmiş keşfedilebilirlik
• Kullanımı kolay arama ve göz atma fonksiyonları
• 2400’den fazla yayın

Başlarken
Kaydol ve Oturum Aç
Web sitesinden en iyi şekilde yararlanmak için Taylor & Francis Online’a kaydolmanızı
öneririz. Bunun için sayfanın üstündeki ‘Kaydol’ üzerine tıklayabilir ve bilgilerinizi
girebilirsiniz.

Kayıt olduktan
sonra platformu
kullanmak için, e-posta
adresinizi ve parolanızı
girerek oturum
açın.

İçeriğe Gözat
Yayınlara içeriğe göre göz atmak için, ana sayfadan ilgilendiğiniz alanı tıklayın.
Buradan makalelere ve dergilere göz atabilir ve aramanızı daraltmak için filtreler
uygulayabilirsiniz.

Ara
Ana sayfanın ortasındaki arama
çubuğu anahtar sözcükler,
yazar, sayısal nesne tanımlayıcısı
(DOI), makale adı, dergi adı
vb. kullanarak tüm sitede hızlı
bir şekilde arama yapmanızı
sağlar. Buradan dergiler ve veri
tabanlarına göz atabilirsiniz.

Daha sonra konu
alanı, yayın adı
veya tarihi gibi
filtreler uygulayarak
aramanızı
düzenleyebilirsiniz.
Ayrıca, erişim
yetkiniz olan
makalelere
göre filtre
uygulayabilirsiniz.

İçerik Paylaş ve Tavsiye Et
Taylor & Francis Grubu, Taylor & Francis Online platformunu sürekli geliştirerek
gereksinimlerinizi karşılamayı hedeflemektedir.
Bir derginin ana sayfasını veya bir makalenin sayfasını ziyaret ettiğinizde pek çok temel
özelliği görebilirsiniz.

Paylaş
Bağlantıları sosyal medyada, 200’den fazla platformda, dergi veya
makalenin içinde paylaşma seçeneğiniz vardır.

Alıntıları İndir
Ayrıca, alıntıları indirme seçeneğiniz
vardır. Ardından, bunları EndNote,
ProCite, RefWorks ve Reference
Manager gibi alıntı yönetimi yazılımlarını
kullanarak aktarabilirsiniz.

Bildirimler için Kaydol
Dergi ana sayfaları ve makale sayfalarındaki
‘Yeni içerik bildirimleri’ düğmesini kullanarak
yeni sayı bildirimleri için kaydolun. E-posta
bildirimleri ve RSS beslemeleri için abone olmayı
tercih edebilirsiniz.

Google Translate
‘Google Translate’ düğmesi sitenin başka bir önemli özelliği
olup, makaleleri kendi dilinizde keşfetmenizi sağlar.
Makale sayfalarındaki açılan listeden istediğiniz dili seçin.

İnsanlar Şunları da
Okuyor
Bu özellik makale sayfasının sağ tarafında
bulunur ve başkalarının okuyup sizin de ilginizi
çekebilecek olan popüler makaleleri bulmanızı
sağlar.

Açık Erişim
Taylor & Francis Online, açık
erişim hakkındaki videoları
içeren ve en son yayımlanan açık
erişimli makaleleri gösteren özel
bir açık erişim sayfasına sahiptir.

Altmetrik
Ocak 2012’den sonra yayımlanmış tüm makaleler için,
her makalenin sayfasında bulunan ‘Metrikler’ üzerine
tıklayarak Altmetrik verileri görebilirsiniz. ‘Metrikler’
sayfasından, Altmetrik rozetini tıklayın ve insanların
gazeteler, dergiler, bloglar, sosyal medya, politika
dokümanları ve yayın sonrası hakem değerlendirmesi
sitelerindeki atıflar yoluyla araştırma makaleleri ile neler
yaptığını görün.

CrossMark
CrossRef tarafından geliştirilen CrossMark, görüntülediğiniz belgenin en güncel
sürüm olup olmadığını ve yayıncı tarafından sağlanan kopya olup olmadığını hızlı bir
şekilde belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Taylor & Francis, makalelere
CrossMark uygulamak suretiyle, yayımladığımız içeriğin devamlılığını sağlamayı ve
herhangi bir değişiklik olduğunda okuyucuları uyarmayı amaçlamaktadır.
Güncellemeleri almak ve aslına uygunluğu
doğrulamak için makale sayfalarındaki
CrossMark logosunu tıklayın.

Hareket Halinde
Bilgi
Kullanıcılar hareket halindeyken
bilgiye erişmeye devam edebilir.
Taylor & Francis Online artık
sitedeki tüm sayfalarda tamamen
uyumludur. Yani, içerik her türlü
tablet veya mobil cihaza akıllı bir
şekilde uyum sağlar, menüler ve
eylemler tüm ekran boyutlarına
uygundur ve okuma deneyimi
keyfili ve tanıdıktır.

Toll-free Linking
Toll-free Linking, abone olduğunuz Taylor & Francis dergilerinde yayımlanan
makalelerde atıfta bulunulan Taylor & Francis dergi makalelerine ücretsiz erişmenizi
sağlar. Bu durum, açık erişimli tüm dergilerimiz ve açık seçim modeli kapsamında açık
erişimli olarak yayımlanan tüm makaleler için de geçerlidir.

DataCite Bağlantıları
Yazarlar giderek daha fazla destekleyici verilerini bir veri havuzuna göndermeyi tercih
etmektedir ve çoğu durumda finansman koşulu olarak bunu yapmaları istenmektedir.
Artık kullanıcıları makaleden ilgili verilere götüren ve geri getiren çift yönlü bağlantılar
sayesinde bu verileri daha erişilebilir hale getirdik.
Makale özetlerine DataCite bağlantısı eklendi. Yazar DataCite tarafından desteklenen
bir veri havuzuna veri gönderdiğinde verilerin bağlantısı makale özetinin altında
görünecektir. Yazar birden fazla veri havuzuna veri gönderirse tüm veri havuzlarının
bağlantıları bir açılan pencerede görünecektir.

Ek
Atıf Kaynağı
Bir makalenin aldığı atıfların gerçek
sayısını daha doğru biçimde yansıtmak
amacıyla, Taylor & Francis Online
sitesinde mevcut CrossRef atıf sayısı ile
birlikte Web of Science® ve Scopus’tan
alınan rakamlar da gösterilmektedir.
Web of Science®, CrossRef ve
Scopus’taki makale atıf sayıları farklı
olabilmektedir.
Bu kaynaklarda bir atıf sayısı mevcut olduğunda bu sayı makalenin yanında gösterilecek
ve kaynak hem içindekiler sayfalarında hem de makale sayfalarında belirtilecektir. Atıf
olup olmadığını görmek için ilgili makale sayfasından ‘Metrikler’ üzerine tıklayın.

Taylor & Francis Online: Başlıca Özellikler
Araştırmacılar için
• Sezgisel ve okunabilir makale düzeni
içeriğe odaklanır, rakamlar, veriler,
referanslar, atıflar ve makale
istatistiklerini kolayca erişilebilir
sekmeler halinde düzenler ve erişim
seçenekleri ile makalenin PDF formatını
vurgular.
• Okuyucular sitede dolaşırken gezinti
menüleri yerinde kalır, böylece
sayfanın neresinde olursa olsun önemli
bölümlere ve araçlara kolayca
erişilebilir.
•Ç
 ok boyutlu arama özelliğine sahip
geliştirilmiş keşfedilebilirlik makalelerin
ve dergilerin bulunmasını basit ve hızlı
hale getirir ve konuya, yayın tarihine ve
erişim seçeneklerine göre filtreleme
olanağı sunar.
• Kolay taslak gönderimi, araştırmasını
yayımlamak isteyen herkesin
gereksinimlerini karşılayacak şekilde
tasarlanmış açık bilgi ve talimatlar.

About Taylor & Francis
Group
Taylor & Francis Group partners
with researchers, scholarly
societies, universities and libraries
worldwide to bring knowledge to
life. As one of the world’s leading
publishers of scholarly journals,
books, eBooks, reference works,
and online digital resources, our
content spans all areas of
humanities, social sciences,
science, technology, and medicine.

Dergi editörleri ve
eğitimli toplumlar için
•O
 kuyucuların kilit dergileri belirlemesi ve
bunlara erişmesini kolaylaştıran öne
çıkan dergi markalaştırma. Dergi adları ve
kapakları geliştirildi. Dergi sayfaları
modern ve okuması kolay yeni “kart”
tasarımı sayesinde ilgili ve kilit içerikleri
daha iyi gösterir.
•G
 eliştirilmiş video gösterimi (HTML5),
video özetleri veya video içeriği sayesinde
yayınlarla ilgili daha fazla etki sağlar.

Kütüphaneciler için
• Özel Hesabım alanından hesap bilgilerinizi
yönetin
•K
 ütüphane kataloğunuzda Taylor &
Francis Online dergi içeriğine bağlantı
verin
• Kurumunuzun kullanımını COUNTERuyumlu istatistiklerle takip edin
•S
 osyal yer imleri kullanarak araştırmaları
paylaşın
•K
 ütüphanenizin logosunu yükleyin
•R
 SS Beslemeleri alın
• İ şaretlenmiş yayın listeleri oluşturun
• Yayınlar ve makalelerle ilgili bildirimleri
yönetin
• Bağlantı çözümleyicilerinizi oluşturun.
Taylor & Francis Online, bilgi tabanlarının
güncellenmesini sağlamak için pek çok
bağlantı çözümleyici tedarikçisi ile çalışır.
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