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American Association for the Advancement of ScienceMag (AAAS ScienceMag) Amerikan 
Bilimi Geliştirme Derneği’nin bünyesinde bulunan ve yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fizik 
ve uygulamalı bilimler gibi konularda oluşturulmuş bilimsel makaleleri içeren bir 
veritabanıdır. Ayrıca çeşitli dergi ve sayılarının içeriklerine tam metin ve pdf formatında 
erişim imkânı sunmaktadır. AAAS ScienceMag açık erişimli bir veritabanıdır. 
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Search (Arama):  Search (arama) bölümünde keyword (anahtar kelime), author  (yazar), 
surname or doi (soyadı ve doi) numarası seçenekleri ile arama yapılabilmektedir. 

Sustainable development (sürdürülebilir kalkınma) konusunda arama yapıldığında konu 
ile ilgili çalışmalar listelenmektedir.  

 

 

Makalenin içeriğine gidildiğinde burada özet bilgisine, yayınlandığı dergi, tarih ve sayısı, cilt, 
sayfa bilgisi ve doi numarası gibi bilgilere erişim sağlanmaktadır. PDF seçeneği ile makalenin 
tamamına erişim sağlanmaktadır. 

 

 

sustainable development 

sustainable development 

24.05.2020 

 

2 

 



Info&Metrics (bilgi ve 
metrikler) bölümünden article 
information (makale bilgileri), 
author information (yazar 
bilgileri), article usage (makale 
kullanımı) seçenekleri makale 
ile ilgili bilgilere, yazar 
hakkındaki kişisel bilgiler ile 
çalışmalarının aldığı atıflara ve 
makalenin çalışmalardaki 
kullanım değerlerine erişim 
sağlanmaktadır. 

Allmetric seçeneğinde yazarın 
çalışmasıın kullanıldığı sosyal 
medya verilerinin coğrafi 
bölgeleri görülmektedir. 

Article Usage (makale 
kullanımı) seçeneğinde 
makalenin son altı ayda ve son 
bir aydaki kullanım oranları 
görüntülenmektedir. 

 

 

Article tools (makale araçları) bölümünde bulunan citation tools (alıntı araçları) seçeneği 
ile atıf stilleri görüntülenebilmektedir. 
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Advanced Search (Gelişmiş Arama): Bu bölüme search seçeneği ile ulaşılmaktadır. 
Advence search (gelişmiş arama) bölümünde by relevance (ilgi düzeyine göre) seçeneği ile 
oldest first (önce en eskisi) ve newest first (önce en yeni) bölümlerinden ilgiye göre sıralama 
imkânı sunulmaktadır.  

 

 

Sustainable development (sürdürülebilir kalkınma) konusunda arama yapıldığında konu 
ile ilgili çalışmalar listelenmektedir. 
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Makalenin içeriğine gidildiğinde burada özet bilgisine, yayınlandığı dergi, tarih ve sayısı, cilt, 
sayfa bilgisi ve doi numarası gibi bilgilere erişim sağlanmaktadır. PDF seçeneği ile makalenin 
tamamına erişim sağlanmaktadır. 

Share (paylaş) bölümünde bulunan sosyal medya seçenekleri ile çalışma 
paylaşılabilmektedir. 

 

 

Advanced Search (gelişmiş arama) bölümünde 
bulunan additional criteria (ek kriterler) seçeneği 
ile publication date (yayın tarihi) ile tarih 
sınırlaması, citation (alıntı) ile atıf araması 
gerçekleştirilmektedir. 
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Log In (Oturum Aç): Bu bölümden veritabanına yönlendirmelere uyarak üye 
olunabilmektedir. Üye olarak kişisel hesap işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 

Content (İçindekiler): Bu bölümde current ıssue (mevcut konu), archive (arşiv), custom 
publishing (özel yayınlar) gibi seçeneklerden de çeşitli konularda hazırlanmış makale ve 
çalışmalara erişim imkânı sunulmaktadır. 

News (Haberler): Bu bölümde latest news (son haberler) ve ScienceInsider seçeneklerinden 
en son yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili haberlere ulaşılabilmektedir. 

Careers (Kariyer): Bu bölümde employer profiles (işveren profilleri), find jops (iş bul), 
graduate programs (lisansüstü programlar) gibi seçeneklerden iş ve kariyer imkanlarına 
erişim sağlanmaktadır. 

Journals (Dergiler): Bu seçenek ile veritabanı bünyesinde bulunan bazı özel dergilere erişim 
sağlanmaktadır. 
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Current Issue 

Archive 

Custom Publishing 
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About Us (hakkımızda) bölümünde veritabanı ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır.For 
advertisers (reklam verenler için), for authors (yazarlar için), for librarians (kütüphaneciler 
için) gibi çeşitli başlıklar altında farklı alanlarda çalışma yapan araştırmacılar için 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Related sites (ilgili siteler) seçeneğinde ise veritabanıyla 
bağlantısı olan siteler listelenmektedir. 

 

Help (yardım) bölümünde ise veritabanı kullanımı ile ilgili bilgiler, üyelik ve izin işlemleri 
ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Stay connected (bağlı kalın) ile çeşitli sosyal medya 
hesaplarına erişim imkânı sunulmaktadır. 
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Öneri I 

AAAS ScienceMag ana sayfasında alt kısımda yer alan help (yardım) seçeneğinde veritabanı 
ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. 

 

 

Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 

Tel: 0 (312) 525 55 55 

E-posta referans hizmeti:  

ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları: 

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/  

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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