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Kaynaklar



World Scientific Hakkında

World Scientific ve basılı kaynakları yılda 600’den fazla kitap yayımlmakta ve 130’dan fazla dergiyi bilim hayatına sunmaktadır. In 
Toplamda 10,000’den fazla kitabı fen, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında yayın yapmaktadır.

Birbirinden bağımsız şekilde çalışan hakemler tarafından ciddi bir hakemlilik sürecinden geçmektedir. Nobel ödüllü 
akademisyenler CN Yang, Abdus Salam tarafından bu konudaki kurallar konulmaktadır. 

Independently owned and managed by academics with rigorous peer review.  Encouraged by Nobel Laureates CN Yang, Abdus
Salam

>> 10,000’den fazla kitap >> 130’dan fazla dergi 



World Scientific ve yayınları dünyaca ünlü yazarları ve araştırmacıları ile 
tanınmaktadır. Bunlardan bir çoğu Nobel Ödülü kazanmış kişilerdir. 

Bazıları: 

Takaaki Kajita (2015)

Yoichiro Nambu (2008)

Osamu Shimomura (2008)

Ahmed Zewail (1999)

Chen Ning Yang (1957)

Pierre-Gilles de Gennes (1991)

Philip W. Anderson (1977)

Martinus J. G. Veltman (1999)

Gerardus 't Hooft (1999)

Yazarlarımız



Konu Başlıkları 

 Matematik 

 Fizik/Doğrusal Olmayan Bilim

 Kimya/Materyal Bilimi/Nanoteknoloji

 Bilgisayar Bilimi

 Mühendislik 

 Çevre Bilimi 

 TIP ve Sağlık 

 Yaşam Bilimleri 

 İşletme ve Ekonomi 

 Genel ve Populer Bilimler

 Sosyal Bilimler ve Asya Çalışmaları 

World Scientific 11 farklı konuda yayınlar çıkarmaktadır:

>> 2,000,000’dan fazla sayfa içerik >> Yılda 7,000’den fazla makale yayımlanıyor
>> Yılda 300’den fazla elektronik kitap 



Konu Başlıkları

 International Journal of Neural 
Systems
 WSPC’dek, en iyi dergi 

 6’nın üzerinde etki değeri 

 Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka 
konusunda Dünya’da İkinci ! 

Özel Konu 

>> 2,000,000’dan fazla sayfa içerik >> Yılda 7,000’den fazla makale yayımlanıyor
>> Yılda 300’den fazla elektronik kitap 



Kalite Güvencesi 

World Scientific elektronik kitaplarının ve 
dergilerinin yüksek kalitede yayımlandığını 
garantilemek için;

o Kitap önerileri bağımsız bir hakem tarafından 
değerlendirilmektedir. 

o Kabul edilmiş tüm yayınlar hakem sürecinden 
geçtikten sonra yayımlanır. 



www.worldscientific.com

Platform Özellikleri 



Tum kaynaklarda 
arayın

2012 yilinda kullanima sunulan WorldSciNet platfomu ile 10,000’den fazla elektronik 
kitaba ve 130’dan fazla derginin sayilarina erisebilirsiniz. @ 
www.worldscientific.com

>> Tum yayınlar PDF formatındadır. www.worldscientific.com

WorldSciNet

http://www.worldscientific.com/


>> Tum icerik Portico uzerinden korumalı olarak erisilebilir hale getirilmistir. 

WorldSciNet

Chapters/Articles, sekmesinden 
arama yaptığınızda tüm PDF 

dosyalarının içerisinde en ilgili 
metinlere sahip kaynakları size 

sonuç olarak getirecektir. 
Journals sekmesiden sadece 

dergileri arayabilirsiniz. 

Book Titles
sekmesinde ise 

kitaplarin tumunde 
arama yapabilirsiniz. 



>> Check out the Advanced Search for even more search options

WorldSciNet

Herhangi bir derginin yeni 
çıkan sayısının 

«İçindekiler» sayfasından 
surekli haberdar olmak 

için hatırlatma 
yaratabilirsiniz.

Online Ready kısmında ise henuz 
bir dergide yayımlanmamıs ancak 
yayıma hazır yepyeni makaleleri 

okuyabilirsiniz. 

Gelişmis Arama



The Full Access- mavi 
ikon ile kurumunuzun 
aboneligi ile erisilebilir 

yayınları 
gorebilirsiniz.)

Yesil ikon ucretsiz 
icerikleri, 

Turuncu ikon ise açık 
erişim yayınları temsil 

etmektedir. 

PDF 
dokuma

nına 
erişim

WorldSciNet

>> Our IP-linked system detects the titles a library has purchased and automatically enables access

Taranabilir PDF sayesinde 
tam metnin içerisinde 

aradığınız konuları 
bulabilirsiniz. 

Kopyala –Yapıştır 
yapabilme imkanı 



WorldSciNet

>> Our IP-linked system detects the titles a library has purchased and automatically enables access

Atıf Hatırlatmaları  
Bir yayını atıflamak için sadece 

her bir yayın için bu kısımda 
yazan bilgiyi kopyala-yapıştır 

yapmanız yeterlidir


