
KULLANIM KILAVUZU 



 Browse (Gözden Geçirme) 

 Basit Arama  

 Gelişmiş Arama  

 My Account (Son Kullanıcı için) 

İÇİNDEKİLER 
 



BROWSE (GÖZDEN GEÇİRME) 

Nature.com adresinde yer alan tüm süreli yayınları A’dan Z’ye gözden 
geçirebilir. Dilediğiniz süreli yayına tıklayarak içeriklerini 

inceleyebilirsiniz.  



 Nature platformu içeriklerini  göreceksiniz. 
 



 ‘Journal A-Z’ kısmı açtığınızda; dergilerin alfabetik olarak dağılımlarını 
göreceksiniz. Dilediğiniz içerige buradan ulaşabilirsiniz. 
 



 Örneğin, her hangi bir dergiyi incelemek istediniz;  
ilgili derginin sayfasını açınız. Örnek olması açısından ‘Cancer Gene 
Therapy’ degisini seçelim; her derginin kendi ‘menü’sü olduğunu 
göreceksiniz. 
 



 İlgili derginin menü kısmından ‘Browse Articles’ kısmına geldiğinizde; 
dergideki tüm makaleleri, ‘All about the Journals’ kısmına geldiğinize ise 
dergi ile ilgili genel bilgileri inceleyebilirsiniz. 
 
 



 İlgili dergiden herhangi bir makaleyi açtığınızda ise aşağıdaki ekranı 
göreceksiniz. Dergiyi pdf olarak indirebilir, dilediğiniz gibi paylaşabilir ya da 
‘tools’ kısmından faydalanarak yazdırabilir ya da ‘SharedIt’ kullanarak link 
halinde paylaşabilirsiniz. 
 
 



BASİT ARAMA (SEARCH) 

Basit arama seçeneğini kullanarak seçtiğiniz anahtar kelime’yi tüm 
nature.com içeriğinde arayabilirsiniz.  



Nature.com adresine gidildiğide; 

 
Dilediğiniz aramayı 

bu bölümden 
yapabilirsiniz 

https://www.nature.com/


Search nature.com kutucuğuna yazılan anahtar kelimeler tüm içerikte 
aranacak ve farklı süreli yayınlardan sizlere sonuç getirecektir. 



Anahtar kelimenizi yazmaya başladığınızda sistem sorgu tamamlama özelliği 
devreye girecek ve size farklı anahtar kelime seçenekleri önerecektir. Bunlardan 
birini seçebilir ya da istediğiniz anahtar kelime ile arama işleminizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 



Arama işlemini gerçekleştirdiğinizde sonuçlar aşağıdaki düzende 
sıralanacaktır. Bu düzeni değiştirmek için Nature.com sizlere farklı filtreleme 
ve sıralama seçenekleri sunmaktadır.  



İlk filtreleme tercihi Makale Tipi(Article Type)’dir. 
Arama tüm makale tiplerinde gerçekleştirildiği için filtrelemeyi aşağıda yer alan 
seçenekleri kullanarak yapabilirsiniz. 



İkinci filtreleme tercihi Süreli Yayın(Journal)’dir. 
Arama Nature.com platformu üzerinde yer alan tüm Nature Süreli Yayınlarında 
gerçekleştirildiği için sonuç gelen süreli yayınlardan herhangi birini/birilerini 
seçerek aramanızı filtreleyebilirsiniz. 



Gerçekleştirdiğiniz aramayı farklı güncellik tanımlarına göre yeniden 
filtreleyebilir ya da «Custom Date Range» seçeneğine tıkladıktan sonra belli 
bir tarih aralığı belirterek sonuçları filtreleyebilirsiniz. 



Arama sonuçları «ilgililik» sıralamasına göre gelmektedir. Bu sıralamayı eğer 
dilerseniz eskiden-yeniye ya da yeniden-eskiye olarak da değiştirebilirsiniz. 



İlgili makaleye ulaşıp üzerine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa yapısı ile 
karşılaşacaksınız. 

İndirme işlemi PDF 
butonundan 

gerçekleştirilmektedir. 

Makalenin yayınlandığı 
süreli yayın ismi  

sayfanın üst bölesinde 
yer almaktadır. 

Makale’nin 
yayınlandığı süreli 
yayının her yeni 

yayınından haberdar 
olmak için  e-alert 

seçeneğini 
kullanabiilirsiniz. 



İlgili makaleyi farklı sosyal medya seçenekleri ile paylaşabilirsiniz. Sharedit 
linkini kullanarak makaleyi istediğiniz kişiler için kısa bir süre erişebilir 
kılabilirsiniz. 

Sharedit 
Linki 



GELİŞMİŞ ARAMA (ADVANCED SEARCH) 

Birden fazla kriter kullanarak yapmak istediğiniz aramalar için Gelişmiş 
Arama seçeneğini kullanabilirsiniz. 



Gelişmiş Arama (Advanced Search) 
Gelişmiş arama yapmak için Advanced Search seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu 
seçenek sizlere birden fazla kriterde arama yapma olanağı sunmaktadır. 
Anahtar Kelime, Yazar, Süreli Yayın, Tarih, Cilt, Sayfa ve Makale Numarası 
girerek gitmek istediğiniz sonuçlara daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. 



MY ACCOUNT (HESABIM) 

Son kullanıcı olarak My Account özelliğini kullanarak kendinizi ve ilgi 
alanlarınızı sisteme tanıtabilir, hesabınızı ORCID hesabınız ile 
ilişkilendirebilir ve kendinize takip ettiğiniz süreli yayınlar için Alert 
(Uyarı) oluşturabilirsiniz. 



Nature.com My Account 

Login butonuna tıklayarak kullanıcı girişinizi yapabilir henüz bir kullanıcı adı 
şifre edinmediyseniz. Yine aynı menüde Register Now seçeneğini 
tıklayabilirsiniz. (Bir sonraki slaytları inceleyiniz.) 



Nature.com My Account 

Eğer hali hazırda bir hesabınız yoksa Register Now seçeneğine tıklayarak 
kendinize özel ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. 



Nature.com My Account 
Register Now (Kayıt Olma Formu) 



My Account 

Nature hesabınızı oluşturdan 
sonra bu hesabı ORCID 
hesabınız ile 
bağlantılandırabilirsiniz. 



My Account  

Dilediğiniz Süreli Yayını seçerek kendinize her yeri yayınlanan sayıda e-posta 
gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 


