
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünya çapında milyonlarca araştırmacıya hizmet veren ve 2000'den fazla kütüphane tarafından 
kullanılan web tabanlı LexisNexis Academic; hukuk, finans, iş dünyası ve genel referans bilgisine kadar 
uzanan 6,000'den fazla yayından oluşmaktadır. LexisNexis Academic; hukuk, işletme, finans, ekonomi, 
ülke risk raporları, şirket raporları & risk durumlarına ait verileri çevrimiçi ortamda kullanıma 
sunmaktadır.  
 
Hukuki bilgi  
LexisNexis Academic sayesinde dünyanın dört bir etrafındaki ülkelerin hukuk, içtihat ve diğer bilgilerini 
kapsayan 1000’den fazla hukuk dergisine çevrimiçi olarak erişebilirsiniz. LexisNexis Academic; hukuk 
alanında, ABD yasal içerik ve birincil kaynaklara uluslararası yasal erişim sağlamakla birlikte, 17,000’den 
fazla kaynağa, hukuk, ekonomik ve haberlere ait güncel bilgilere, süreli yayınlar, gazeteler, ticari 
dergiler, şirket profilleri, raporları ve pazar araştırması, hükümet belgeleri ve uluslararası hukuk 
alanında entegre tam metin online hizmetleri sağlamaktadır.  
 
İş dünyası – Business Monitor International 
Business Monitor International veritabanı ile entegrasyonu ile piyasa araştırma raporları, şirket bilgisi, 
finansal bilgi, şirket yapıları ve biyografik bilgileri içeren geniş kapsamlı bir arşive erişebilirsiniz.  
 
Tam metin haber ve transkriptler 
İngilizce başta olmak üzere dünya dillerinde hizmet veren bütün uluslararası gazetelerin, haber 
ajanslarının, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmış programların transkriptlerine sadece 
LexisNexis Academic ile erişmeniz mümkündür.  
 
Ülke analizleri 
Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da bulunan 190 ülkedeki 154 endüstri hakkındaki ekonomik, iş 
dünyası ile ilgili ve siyasal risk bilgilerinin yer aldığı 1 milyonu aşkın belgeye hızlı ve kolay bir şekilde 
erişebilirsiniz. Bir ülkenin dış ilişkileri, politikası ve iletişimi hakkında haber, analiz ve istatistikten oluşan 
içerik her seviyedeki araştırmacının kullanımı için uygundur. 
 



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber Tarama: Gösteri transkripsiyonunu okuyun.

Bu fonksiyon bir gösteri ya da haber programının transkripsiyonunu bulmak istediğinizde oldukça
yardımcıdır.

Transkripsiyonlara bakmanın en kolay yolu “TV & Radio News Transcripts Form” seçeneğidir.

Haber tabına tıkladıktan sonra:

1. Transkripsiyon tarama ekranına ulaşabilmek için “TV & Radio News Transcripts Form” linkine
tıklayın.

2. Taradığınız konuyu girin. Örnek: Gösteri adı, misafir adı ya da konu.
3. Aşağı açılır menüden seçiminizi yapın.
4. Taramada kullanılacak kaynak ya da kaynak gruplarını seçin.
5. Taramayı yapmak için kırmızı renkli tarama butonuna tıklayın.

İpucu: Gösteri, sunucu ya da misafir taraması yapabilmek için boole işleçlerini kullanın. Örnek:
Tarama çubuğuna GUEST(Sarah Palin) yazdıktan sonra aşağı açılır menüde Everything seçeneğini
seçili bırakın (Bazı durumlarda SUNUCU seçeneği BYLINE olarak geçmektedir).

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=7Al5v8RWG0c
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

LexisNexis® Company Dossier: Şirketleri karşılaştırın.

Bu fonksiyon, şirketlere dair karşılaştırma yapmak istediğinizde oldukça yardımcıdır. Bu fonksiyon
sayesinde aynı anda 5 şirkete kadar karşılaştırma yapabilirsiniz.

Şirketler tabına tıkladıktan sonra:

1. Sol tarafta yer alan Dossier Compare Companies linkine tıkladıktan sonra, şirket karşılaştırma
formuna yönlendirileceksiniz.

2. Karşılaştırmak istediğiniz şirketlerin adını girin.
3. Karşılaştır butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=TZR6qo5edYs

linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

LexisNexis® Company Dossier: Şirket listesi oluşturun.

Bu özellik sayesinde ortak özelliklere sahip şirketlere yönelik listeler oluşturabilirsiniz. Örnek olarak
aşağıda Washington, D.C.’de faaliyet gösteren ve yıllık 1 milyar Dolardan fazla ciro yapan halka açık
firmaların listesi verilmiştir.

Şirketler tabına tıkladıktan sonra:

1. Sol tarafta yer alan menüden Dossier Create a Company List seçeneğine tıklayın.
2. Şirket türünü “All Public” olarak seçiniz (Burada “All Companies” ve “Private Companies”

seçeneklerini de kullanabilirsiniz).
3. For Sales/Revenue seçeneği için $1.000.000.000 tutarı girin ve “above” (üzerinde) seçeneğini

seçin.
4. Regions/Countries aşağı açılır menüsünden “United States” seçeneğini seçin.
5. States aşağı açılır menüsünden “District of Columbia” seçeneğini seçin.
6. Oluştur butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=u06ch4N8ttA
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber Tarama: Editöryal ya da görüş metni bulun.

Bu fonksiyon editöryallere ulaşmak istediğiniz zaman oldukça yardımcıdır.

Editöryallere ulaşmanın en kolay yolu “All News” formunu kullanmaktır.

1. All News tarama formuna erişmek için “All News” linkine tıklayın.
2. Taramak istediğiniz konuyla ilgili anahtar kelimenizi girin. Örnek: “Global Warming”
3. Editorials & Opinions seçeneğini seçin.
4. Sonuçları görmek için tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=INA_wqPgE_Q
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber tarama: Eğlence eleştirilerini bulun.

Bu fonksiyon sayesinde önemli gazetelerde çıkan kitap, film ve diğer eğlence türlerine yönelik olarak
eleştiri haberlerine erişebilirsiniz.

Eğlence eleştirilerine ulaşmanın en kolay yolu “All News” formunu kullanmaktır.

1. All News tarama formuna erişmek için “All News” linkine tıklayın.
2. Taramak istediğiniz kitap, film vb. ismini yazın.
3. Ulaşmak istediğiniz eleştiri türünü seçin.
4. Sonuçları görmek için tarama butonuna tıklayın.

LexisNexis Akademik aynı zamanda derlenmiş kaynaklardan da eleştiri bilgilerine ulaşabilmenize
olanak sağlar. Kaynaklar tabına tıklayın. Daha sonra ulaşmak istediğiniz eleştiri türüne dair seçiminizi
(kitap, müzik, film vb.) yapın. Tarama sonuçlarında bu kaynaklardan da sonuçlarınızı
görüntüleyebileceksiniz.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=HGIuDVJPjQ8
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Yasal Tarama: Dava dosyalarını bulun.

Bu fonksiyon sayesinde U.S. Federal veya Eyalet yasalarına atıf, parti adı ya da konuya göre ulaşmanız
mümkündür.

US Legal tabına tıkladıktan sonra:

1. Sol tarafta ye alan Federal & State Cases linkine tıklayın.
2. Davalara, dava adına göre erişmek istiyorsanız dava adını işaretleyin (Dava isimlerinin farklı

geçiş şekilleri varsa her ikisini de buraya yazabilirsiniz). Davalara, atıf numarasına göre
erişmek istiyorsanız atıf numarası kısmına atıf numarasını girin.

3. Taramak istediğiniz duruma göre aşağı açılır menüden parti isimlerini ya da atıfları seçin.
4. Tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=17E6Q1hmciY
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber tarama: Yabancı dilde haber içeriğine erişin.

Bu fonksiyon sayesinde; Danca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerindeki
haberlere erişebilirsiniz.

Yabancı haberlere erişmenin en kolay yolu, yabancı haberler formunu kullanmaktır.

1. Sol tarafta yer alan Foreign Language linkine tıklayın.
2. Tarama teriminizi girin. Aynı zamanda gerekirse tarama çubuğunun yanında aşağı açılır

menüden taramanın yapılacağı bölümü de seçebilirsiniz (Headline vb.).
3. Aşağı açılır menüden ulaşmak istediğiniz haberin dilini seçin.
4. Sonuçları görmek için tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=m1C6N8Go_2Q
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Power Search: Dokümanları edinin.

Bu fonksiyon sayesinde özel olarak aradığınız dokümana erişebilirsiniz.

Özel olarak aradığınız dokümanlara erişim sağlamanın en kolay yolu Power Search formunu
kullanmaktır.

1. Genel tarama tabında yer alan Power Search linkine tıklayın.
2. Tarama yapacağını kaynağı seçiniz. Bu örnekte “The New York Times” seçilmiştir.
3. Tarama yapacağınız kaynağı seçtikten sonra, bölüm taraması ekranı karşınıza çıkacaktır.

Bölüm kısmında “DATE”, “BYLINE” ya da “HEADLINE” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Örnekte
tarih seçilmiş ve tarama kısmında da 11.11.2006 girilmiştir.

4. Power search seçeneği ile daha derinlemesine tarama yapabilmeniz için “Add to Search”
seçeneği ile yeni ölçütler ekleyebilirsiniz.

5. Sonuçları görmek için tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=O4_m9_ZqJmg
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber Tarama: Eyaletlere göre haberlere erişin.

Bu özellikle; belirli bir bölgeye, ülkeye ya da eyalete göre haberlere ulaşmak mümkündür.

Eyaletlere göre haberlere erişimin en kolay yolu “All News” formudur.

1. “All News” formuna ulaşmak için “All News” linkine tıklayın.
2. Tarama teriminizi girin. Aynı zamanda gerekirse tarama çubuğunun yanında aşağı açılır

menüden taramanın yapılacağı bölümü de seçebilirsiniz.
3. Bölge seçin. Eğer US State seçeneğini seçerseniz aşağı açılır menüden eyalet seçebileceğiniz

ekran açılır.
4. Taramayı yapmak için kırmızı renkli tarama butonuna tıklayın. Haberlerle ilgili kalıcı bilgilere

erişmek için;
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Academic_URLs_for_State_and_Regional_
News_Sources linkini kullanabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=F5PvK9U2-ws
linkini kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Haber Tarama: Ölüm ilanlarına ulaşın.

Bu fonksiyon sayesinde gazetelerde yayımlanan ölüm ilanlarına ulaşmanız mümkündür.

Gazetelerde yayımlanan ölüm ilanlarına ulaşmanın en kolay yolu “All News” formudur.

1. “All News” formuna ulaşmak için “All News” linkine tıklayın.
2. Taramak istediğiniz adı girin.
3. Makale türü kısmından Deaths & Obituaries kısmını seçin.
4. Taramayı yapmak için kırmızı renkli tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=XraTXQYASL linkini
kullanabilirsiniz.



LexisNexis Academic Kullanıcı Kılavuzu

Araştırmayı kolaylaştırır!

Power Search: İndeksi kullanın.

Bu özellik sayesinde belirli bir konuyla ilgili bütün makalelere erişebilmeniz mümkündür.

Güçlü aramayı kullanarak indeksi kullanmak için:

1. Power Search tabına tıklayın.
2. Taramak istediğiniz özel bir indeksi seçebilmek için Subject Index seçeneğine tıklayın.
3. İndeksi kullanmak için Bul seçeneğine tıklayabilir ya da varsayılan alanlarda bir değişiklik

yapmadan hiyerarşik yapıyı gözden geçirebilirsiniz.
4. Tarama kelimenizi girin. Yukarıdaki örnekte anahtar kelime olarak “baseball” girilmiştir. Sonra

taramayı yapmak için kırmızı renkli tarama butonuna tıklayın.
5. Bu örnekte baseball bir konuya karşılık gelmektedir. Konu sonuçlarına ulaşmak için listenin

sonuna kadar ilerleyin ve baseball için oluşturulan kutucuğu işaretleyin.
6. Taramanıza indeks terimini eklemek için Kırmızı OK - Add to Search butonuna tıklayın.

Tarama sorgunuzu bitirdikten sonra, indeks teriminiz olan baseball ile ilgili en yüksek eşleşmeye sahip
sonuçların gösterilmesi gerekmektedir. Taramayı yapmak için kırmızı renkli tarama butonuna tıklayın.

Kullanım kılavuzunun videosuna ulaşmak için http://www.youtube.com/watch?v=rcZDY-OIJrg linkini
kullanabilirsiniz.


