
TAYLOR & FRANCIS 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Taylor & Francis Online dergi veri tabanında bulunan eski sayıları dahil 

olmak üzere 2.100'ten fazla tam metinli dergi bulunmaktadır.

 Dergiler finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, 

hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Taylor&Francis’i aratıp 

veri tabanını açınız.



Eğer Taylor&Francis hesabınız varsa 

‘Log in’ bölümünden giriş yapabilir, 

hesabınız yoksa ‘Register’ 

bölümünden kayıt olabilirsiniz.



Arama motoruna anahtar kelime, yazar adı, DOI gibi 

bilgileri yazarak arama yapabilir ya da gelişmiş 

arama yaparak aramanızı kolaylaştırabilirsiniz.



Soldaki bölümden arayacağınız kelimenin yazar adı, başlık ya da anahtar kelime 

olduğunu belirleyebilirsiniz. Yayınınızın tarihini tüm tarihler, 6 ay, yıl olarak seçebilir ya da 

kendiniz yıl aralığı girerek aramanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Atıf araması yapacaksanız bu 

bölümden dergi adı seçip; yıl, sayı, 

konu ve sayfa bilgisini girebilirsiniz.



AND: Anahtar sözcüklerinizin tümünü bir arada arar.

OR: Anahtar sözcüklerinizi birlikte ya da teker teker 

arar.

NOT: Arama sonuçlarında geçmesini istemediğiniz 

kelimeleri içeren kayıtları eler.

Gelişmiş arama yaparken Boolean

operatörlerini kullanarak aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan uzmanlık alanlarından 

birini seçerek o konuda da arama yapabilirsiniz.



Arama konunuzu 

burada görebilirsiniz.

Arama 

yaptığınız 

konuyla ilgili 

çıkan sonuç 

sayısını burada 

görebilirsiniz.

Bu bölümden 

sonuçlarınızı ilgililik

durumuna ya da en 

yeni olana göre 

sıralayabilirsiniz. 

Sayfada kaç sonuç 

çıkmasını istediğinizi de 

buradan 

belirleyebilirsiniz.

Konunuzla ilgili çıkan 

sonuçların türünü 

makale ya da dergi 

olarak seçerek 

aramanızı 

daraltabilirsiniz.



Yaptığınız aramayı buradan 

kaydedebilirsiniz.

• Sol bölümü kullanarak isterseniz sadece açık 

erişim olan içeriği görüntülemeyi seçebilirsiniz. 

• Arama yaptığınız konu ile alakalı alt başlık, 

yayın yapılan dergi adı ve yayın tarihi seçerek 

aramanızı filtreleyebilirsiniz.

• Ayrıca başlık, yazar adı ve anahtar kelime ile 

de arama yaparak aramanızı daraltabilirsiniz.



Makalenin yer aldığı 

dergiyi burada 

görebilirsiniz.

Makalenin bölümlerini 

buradan görebilir ve 

incelemek istediğiniz 

bölümü seçebilirsiniz.

Buradan makalenin yazarlarını, 

yayınlanma tarihi ve DOI gibi 

bilgilerini görebilirsiniz.



Makalenin PDF’ ini buradan 

indirebilirsiniz.

Makalenin tamamına, grafik ve verilere, 

referanslarına, atıflarına buradan seçerek 

ulaşabilirsiniz.

İncelediğiniz makale ile ilişkili diğer 

yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.



Bu makaleyi inceleyen kişilerin 

okuduğu diğer makalelere 

buradan ulaşabilirsiniz.



Arama yaptığınız konu 

ile ilgili sonuçlardan 

dergileri seçtiğinizde 

karşınıza çıkan dergi 

listesinden 

ilgilendiğiniz dergiyi 

seçebilir ya da sol 

taraftan açık erişim 

içeriği göstermeyi 

seçebilir, yazar adı, 

anahtar kelime ve 

başlık ile aramanızı 

filtreleyebilirsiniz.



Sonuç sayfasındaki 

dergilerden birine 

tıkladığınızda dergi ile 

ilgili ayrıntılı bilgiye 

erişebilirsiniz.

Dergide yayınlanan son 

makalelere buradan 

ulaşabilirsiniz.



Derginin eski sayılarına da buradan 

ulaşabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

