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BioOne kar amacı gütmeyen şirketler, dernekler, müzeler, kurumlar ve yayınevleri tarafından yayınlanan 
kitaplar ve dergiler için güçlendirilebilir/sürdürülebilir online platform sağlamaktadır. www.bioone.org. helpdesk@bioone.org  

BioOne Complete’e Giriş
BioOne Complete Nedir?
BioOne Complete, biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi alanlarında 
yayınlanan 191 derginin online olarak bir araya getirmiş bir 
platformdur. Günümüzde hayatî önem taşıyan bir çok konu başlığı; 
iklim değişikliği, ekolojik ve bio-çeşitliliğin korunması ve doğal 
kaynakların yönetimi gibi içerikleri sayesinde öğrenciler, fakülteler ve 
araştırmacılar için paha biçilmez bir kaynaktır.

Önemli Notlar
�� 146’dan fazla yayıncıdan 191 tam-metin dergi bulunmaktadır 

�� Bunlardan 134’si ISI’da indekslenmektedir

�� 62 online dergi sadece BioOne Complete’da bulmaktadır

�� İçeriğinde sayısı her gün artmakta olan 135.000’den fazla 
tam-metin makale bulunur

�� HTML ve PDF Formatı mevcuttur

Hangi özellikler mevcuttur?  
BioOne web sitesi, kullanıcıların en yeni araştırmalardan haberdar 
olmasına ve keşfetmesine olanak sağlayacak yardımcı araçlar 
sunmaktadır:

�� Kayıtlı aramalar ve yeni içerikler için uyarılar ekleme

�� Kendiniz ve iş arkadaşlarınız için e-posta makale bağlantıları 

�� Alıntı yöneticisinin tüm içeriklerini indirin 

�� RSS beslemeleri

�� Favori makaleler ve dergi etiketlemeler 

�� İçindekiler listesi uyarıları ekleme

�� Tüm yayınlar için en çok okunan ve en çok alıntı yapılan 
makaleler  

�� Faaliyette olan mobil web sitesi erişimi

Kapsama Alanları 
�� Ziraat, Mandıra ve Hayvan 

Bilimi
�� Tarım Bilimi 
�� Biyokimya & Moleküler 

Biyoloji
�� Biyoçeşitliliğin Korunması 
�� Biyoloji
�� Biyofizik
�� Hücre Biyolojisi
�� Gelişim Biyolojisi
�� Ekoloji (Çevre Bilimi)
�� Eğitim, Bilimsel Disiplinler
�� Mühendislik, Çevre
�� Entomology (Böcek Bilimi)
�� Çevre Bilimi
�� Evrimsel Biyoloji
�� Su Ürünleri / Balıkçılık
�� Ormancılık
�� Genetik & Kalıtım
�� Coğrafya, Fiziksel
�� Jeoloji (Yer Bilimi) 
�� Coğrafya, Multidisiplinler 
�� Limnoloji (Göl Bilimi) 
�� Denizcilik & Tatlı Su Biyolojisi 
�� Mikrobiyoloji
�� Multidisiplinler Bilimi
�� Ornitoloji (Kuş Bilimi)
�� Paleontoloji (Taşılbilim)
�� Parazitoloji (Asalak Bilimi) 
�� Bitki Bilimi 
�� Halk, Çevre & Meslek Sağlığı
�� Radyoloji,  Nükleer Tıp & Tıbbi 

Görüntüleme
�� Bitki Üreme Biyolojisi
�� Spor Bilimi
�� Veteriner Bilimi
�� Zooloji (Hayvan Bilimi) 


