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Yeni anlayışla tekrar tasarlanan Taylor & Francis Online yeni hali ile 

yayında: 

 

YENİDEN AÇILDI: Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimler alanlarında 
2,400'den fazla yayına ev sahipliği yapan Taylor & Francis Online, yepyeni bir tasarım, temiz ve 
sade bir arayüz ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ile yeniden açıldı.  

Yeni tasarım için kapsamlı geri bildirimler ve analitik veriler kullanıldı ve tüm tasarım kararlarında 
kilit kullanıcıların gereksinimleri dikkate alındı. Eğer bir bildiri göndermek, bir makale bulmak ve 
okumak, makale metriklerini kontrol etmek ya da bulduğunuz ilgi çekici bir şeyi paylaşmak 
istiyorsanız, artık ihtiyacınız olanları her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde 
bulabilirsiniz. 

Yeni tasarımın başlıca avantajları: 
• Akademik içeriği merkez alan yeni sayfa düzenleri. Makaleler daha açık bir şekilde 
vurgulandı, rakamlar ve ilgili veriler kolayca erişilebilen sekmeler halinde düzenlendi, erişim 
seçenekleri ve makale metrikleri bir bakışta görünür hale geldi ve PDF formatına hızlı erişim 
sağlandı.  
• Bilgiye ihtiyacınız olan yerde ve zamanda erişim: Ekrandaki görüntüyü kaydırdığınızda 
menüler ve ilgili bilgilerin bağlantıları da sizinle birlikte gelir. 
• Araştırmanızı yanınızda taşıyın: Sitenin tamamı artık tüm cihazlarla tamamen uyumludur, 
böylece dizüstü bilgisayar, tablet veya cep telefonundan erişim sağlarken ekran cihazın boyutuna 
uyum sağlar. 
• Esnek arama seçenekleri: Artık ilgili konu alanında arama yapabilir ve ardından sonuçlarınızı 
"çok boyutlu" arama kullanarak düzenleyebilirsiniz (ekranı kaydırdığınızda sizinle birlikte 
gelen kenar çubuğu menüsünde görüntülenir). 
• Kolay taslak gönderimi, araştırmasını yayımlamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlanmış açık bilgi ve talimatlar. 

http://www.tandfonline.com/


• Geliştirilmiş video gösterimi video özetleri veya video içeriği sayesinde yayınlarla ilgili daha 
fazla etki sağlar. 

Teknoloji Direktörümüz Max Gabriel şunları belirtmiştir: 
“Bu yeniden lansman Taylor & Francis Online'ın gelişimi açısından önemli bir adım ve gerek 
akademik müşterilerimizin gerekse tüm bilim camiasının daha kolay ve verimli çalışmasına 
yardımcı olan teknoloji ve araçlara yatırım yapılmasını öngören mevcut programımızın bir 
parçasını oluşturuyor. En güncel platform işlevselliğini hayata geçirmek ve esnek olduğu kadar 
geleceğe de uyarlanabilir modern bir yayın platformu yaratmak için ortağımız Atypon ile birlikte 
çalıştık.” 

Taylor & Francis Dergileri Genel Müdürü Ian Bannerman şunları eklemiştir: 
“Çevrimiçi araştırmaları bulmak ve bunlara erişim sağlamak, akademik iletişim sürecinin önemli 
bir unsuru olup, yayıncılar olarak bu süreci mümkün olduğunca kolay ve sezgisel kılmak 
zorundayız. Bu teknoloji yatırımı, okuyucuların yayın içeriklerimizin kapsam ve derinliğini bütün 
cihazlarda keşfetmesine yardımcı olacaktır.” 

Kullanıcıların görüşleri: 
Sophia Tetteh, Doktora öğrencisi, Loughborough Üniversitesi: “Daha az karışık görünüyor ve bir 
lisansüstü araştırma öğrencisi olarak web sitesindeki başlıca amacım araştırma yapmak. Şu 
anda arama fonksiyonu web sitesinin merkezi haline gelmiş.” 
Liz McFall, Open University, Journal of Cultural Economy Editörü: “Temel fonksiyonların her 
zaman göz önünde olmasını sevdim, böylece nerede olduklarını hatırlamak zorunda 
kalmıyorum." 
Mike Smith, Kingston University / Journal of Maps Baş Editörü: “Modern ve sade bir tasarım ve 
görmesi/ulaşması kolay temel özelliklerin olması güzel.”  

Yeni siteyi keşfetmeye hemen başlayın: www.tandfonline.com 

Taylor & Francis Grubu Hakkında 

Taylor & Francis Grubu bilgiyi hayata katmak için dünya genelindeki araştırmacılarla, akademik 
topluluklarla, üniversitelerle ve kütüphanelerle birlikte çalışır. Akademik yayınlar, kitaplar, e-
kitaplar ve referans eserlerin dünya genelindeki önde gelen yayıncılarından biri olarak, yayın 
içeriklerimiz İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, Davranış Bilimleri, Bilim ve Teknoloji ve Tıp alanlarını 
kapsamaktadır. 

Taylor & Francis personeli Oxford, New York, Philadelphia, Boca Raton, Boston, Melbourne, 
Singapur, Pekin, Tokyo, Stockholm, Yeni Delhi ve Johannesburg'da bulunan ofislerimizden 
editörlerimiz, topluluklarımız ve yazarlarımıza yerel uzmanlık ve destek sağlamakta ve kütüphane 
görevlilerine özel, etkin müşteri hizmetleri sunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için, yetkili kişi: 
Lorna Berrett, İletişim Sorumlusu, Taylor & Francis 
E-posta: lorna.berrett@tandf.co.uk 
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