
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ARAŞTIRMA OLANAKLARI VE BİLİMSEL VERİ TABANLARI KULLANIMI



GENEL BİLGİLER



• 1982 yılında, Üniversitemizin eğitim – öğretim ve araştırma
faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan Gazi Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, 369.874 adet basılı koleksiyon, 4.688.888 adet
elektronik koleksiyon, 110 veri tabanı ve 4.274 adet görme engelli
koleksiyonu ile Gazi Üniversitesi mensubu tüm kullanıcılara hizmet
vermektedir.

Tarihçe



Kütüphane Binası
• 11.000 m² kullanım alanı
• 1824+ kişilik oturma kapasitesi
• 119 bilgisayar kullanım

kapasitesi
• Kablosuz internet sistemi
• Görmeyenler için kütüphane ve

bilgisayar hizmeti
• Multimedya (Görsel-İşitsel

Materyaller) Birimi
• Başvuru kaynaklarından oluşan

Referans Birimi

• Sanat kitapları / kıymetli
eserlerden oluşan Sanat Odası

• 132 oturma kapasiteli konferans /
sinema salonu

• Öğretim üyeleri için ayrılmış özel
çalışma alanları

• Grup çalışma salonları
• Sierra Uluslararası Otomasyon

Sistemi
• Self-Check (Otomatik ödünç alma

cihazları)



Kullanıcı
2018 Yılında Kütüphaneden Yararlanan 

Kullanıcı Sayısı: 1.233.772

2019 Yılında Kütüphane Tadilatı Nedeniyle 
Açılan Okuma Salonlarından  Yararlanan 

Kullanıcı Sayısı: 263.369

2020 Yılında Kütüphane binasının tadilatta olması ve
yaşanan pandemi nedeniyle Kütüphane kullanıcılara
kapalı kalmış olup; kitap iade / uzatma ve ilişik kesme
işlemleri hafta içi çalışma saatlerinde, elektronik
hizmetler kesintisiz devam etmiştir. 2020 Ekim ayında
taşınmanın tamamlanmasının ardından Kütüphane
girişindeki çalışma salonu öğrencilere sosyal mesafe
göz önünde bulundurularak açılmış, ancak kullanıcılar
konusunda dijital ölçüm yapılamamıştır.

2020 Yılı Kütüphane Üye Sayısı:

95.677



Basılı Kaynaklar:
• Kitap Sayısı : 253.126
• Kitap Dışı Materyal: 16.276
• Basılı tez : 12.535
• Basılı Dergi Sayısı : 34
• Ciltlenmiş Dergi Sayısı : 82.239

Elektronik Kaynaklar:
• Elektronik veri tabanı : 110
• e-kitap : 360.297
• e-tez : 4.231.380
• e-dergi : 78.651
• Açık erişim tez : 18.560

Koleksiyon (Eylül 2021)

Görme Engelliler Koleksiyonu:
• Braille kitap : 584
• Taranmış kitap : 3.153
• Sesli kitap : 537



Kütüphane Üyeliği ve Yararlanma Koşulları - I

• Gazi Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler,
Kütüphanenin bütün olanaklarından yararlanabilir.

• Dış kullanıcılar, aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından
yararlanabilirler:

• Gazi Üniversitesi mensupları dışında, sadece diğer Üniversitelerin akademik personeli
ve Kütüphane protokol kullanıcıları Kütüphaneden yararlanabilir.

• Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle, ders çalışma amaçlı dış kullanıcı kabul
edilmemektedir.

• Dış kullanıcılar, Kütüphane tarafından belirlenen ödünç verme kuralları doğrultusunda
basılı / elektronik kaynaklardan yararlanabilir.



Kütüphane Üyeliği ve Yararlanma Koşulları - II
• Gazi Üniversitesi mensubu olan akademik

ve idari personel ile öğrenciler
Kütüphaneye üye olabilir ve ödünç yayın
alabilir.

• Danışma kaynakları, tezler, ciltli ve güncel
dergiler, kapalı kitaplar ödünç verilmez.

• Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar
için ayırtma yapılabilir.

• Ödünç alma süresi, yayın başka bir
kullanıcı tarafından ayırtılmadığı takdirde
uzatılabilir.

• Kullanıcılar, ödünç aldıkları yayınların
uzatma işlemini, web sayfası
üzerinden alanından
yapabilirler.



Kütüphane Üyeliği ve Yararlanma Koşulları - III

Yayın Ödünç Alma Kuralları

Ödünç Alabileceği 
Kitap Sayısı

Süre İnternet Üzerinden 
Yapabileceği Uzatma Sayısı

Öğrenci 5 kitap 15 gün 4 kez

Yüksek Lisans Öğrencisi 8 kitap 1 ay 5 kez

Doktora Öğrencisi 10 kitap 1 ay 5 kez

İdari Personel 6 kitap 1 ay 4 kez

Akademik Personel 20 kitap 2 ay 10 kez



Referans Hizmeti
• Kütüphanemizde, kullanıcıların aradıkları bilgiye en kısa zamanda, en doğru

ve en hızlı biçimde ulaşmasını sağlamak amacıyla referans hizmeti
verilmektedir.

• Gazi Merkez Kütüphanesinde, Kütüphaneye gelen ya da uzaktan erişmek
isteyen kullanıcılara, sözel olarak, e-mail ile, telefon ile ya da web sayfasında
sıkça sorulan sorular alanını güncel tutma gibi yöntemlerle yardımcı olunmaya
çalışılmaktadır.

• Referans kütüphanecileri tarafından, kütüphaneyi, kütüphane kaynaklarını ve
araştırma yöntemlerini öğrenmek isteyen kullanıcılara, önceden randevu
almak koşuluyla kütüphane tanıtım programları (oryantasyonlar) ve sunumlar
yapılmaktadır.

• Ayrıca Referans Birimi tarafından veri tabanı kullanımları ile ilgili bilgi edinmek
isteyen gruplara veri tabanı eğitimleri de verilmektedir.



Görsel – İşitsel Materyaller Birimi
• Birimin amacı, Üniversitenin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla

görsel-işitsel materyalleri seçmek, düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine
sunmaktır.

• Bu birimde bulunan bilgisayarlar sayesinde öğrencilerimiz boş vakitlerinde
koleksiyon içerisinden seçmiş oldukları film ya da belgeseli seyredebilir;
müzik dinleyebilir ve kitapların CD’lerini inceleyebilirler.

• Ayrıca Kütüphanemiz konferans
salonunda, 2014 yılından itibaren
haftanın üç günü film gösterimi
yapılmaktadır.



Görme Engelliler Birimi

2007 Yılından itibaren hizmet veren
Görme Engelliler Birimi’ndeki mevcut
donanım ve yazılım:

• 5 Adet Bilgisayar
• 1 Adet Pearl - Kameralı Kitap Okuma

Makinesi
• 1 Adet Masaüstü Elektronik Büyüteç
• Jaws Ekran Okuyucu Program
• Zoomtext Ekran Büyütme Programı
• DUXBURY Braille Translate (Çeviri)

Programı



Self-Check

Kütüphanemiz, kullanıcıların
kütüphane materyallerini
bankoya uğramadan ödünç
almalarını ya da iade
etmelerini sağlayan Self-Check
Sistemini kullanan Ankara’daki
ilk üniversite kütüphanesidir.



Fotokopi

• Fotokopi hizmeti, Kütüphanenin 1. katında verilmektedir.

• Basılı ve elektronik kaynaklardan kopyalama ve fotokopi işlemleri, 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak yapılır. Yasal olmayan
kopyalama ve fotokopi işlemleri yapanlar, bu işlemlerinin sonuçlarından
şahsen sorumludurlar.

• Tezi hazırlayan kişinin yazılı izni olmadan tezler fotokopi ile çoğaltılamaz.



KÜTÜPHANE İNTERNET SAYFASI



www.lib.gazi.edu.tr • Katalog tarama
• Veri tabanlarını tarama
• Elektronik dergi kataloğuna ve

tam metne erişim
• Elektronik referans kaynaklarını

inceleme
• Yeni gelen kitap ve konu başlıkları

listelerini inceleme
• Akademik personelimizin, atıf

indekslerdeki yayınlarını görme
• Açık Erişim
• Kütüphane ile ilgili bilgilere

erişme (tanıtım, yararlanma
koşulları, çalışma saatleri,
personel, kütüphanelerarası
işbirliği, sessiz çalışma alanları,
kontrol listeleri vb)

Kütüphanenin internet sayfasından
faydalanılarak yanda belirtilen
işlemler yapılabilmektedir:



Yayın Sipariş Formu - I
• Tüm kullanıcıların 

Kütüphaneye alınmasını 
istediği yayınlar için istek 
yapabileceği                                
Kütüphane web sayfasının 
sağ kısmında yer almaktadır.

• Kitap / Dergi / Veri Tabanı 
isteği yapmak için öğrenci / 
sicil numarası ve internetten 
belirlenen kütüphane 
şifresinin kullanılması 
gerekmektedir.



Yayın Sipariş Formu - II
• Öğrenci / sicil numarası ve 

şifre girildiğinde sistem 
‘’Kullanıcı Hizmetleri’’ 
sayfasına yönlendirecektir. 

• Bu sayfanın üst kısmında 
yer alan                        linki 
ile alınması istenen kitap, 
dergi ya da veri tabanı 
Kütüphaneye 
önerilebilmektedir.

• Yapılan tüm istekler, 
kütüphaneciler tarafından 
bütçe imkanları 
doğrultusunda 
değerlendirilecektir.



KAMPÜS DIŞI ERİŞİM



Kütüphanemizin abone olduğu 
ve satın aldığı kaynaklara, Gazi 

bünyesindeki tüm 
bilgisayarlardan erişim 

mümkündür.

Bunun dışında akademik 
personelimiz ile tüm lisans / 

yüksek lisans / doktora 
öğrencilerimiz

sayfasında belirtilen proxy
ayarlarını yaptıkları takdirde, 

kampüs dışından da  elektronik 
kaynaklara erişebilmektedirler.

Personelimiz proxy kullanıcı adı 
olarak Gazi e-posta adreslerini, 

şifre olarak Gazi e -posta 
adreslerinin şifrelerini 

kullanmalıdırlar.



Bir sefere mahsus 
proxy şifrenizi 
belirlemek için 

tıklayınız.

Öğrenci numaranızı ve 
Öğrenci Bilgi Sistemi’ne 
girerken kullandığınız 
şifrenizi giriniz. (Not: 

Şifrede Türkçe 
karakterler 

bulunmamalıdır.)

Sizin bilgilerinizin 
bulunduğu bir sayfa 

açılacaktır. Bu sayfada 
kendinize Proxy için bir 

şifre belirleyiniz.

1

2

3Lisans / Yüksek Lisans ve Doktora 
Öğrencileri



4

Kullandığınız browser / bilgisayarı seçip, 
açılan sayfada belirtilen ayarları adım 

adım takip ediniz.



5

Browserınızı yeniledikten sonra internete 
girmeye çalıştığınızda size kullanıcı adı ve 

parola sorulacaktır.

Kullanıcı adınız olarak öğrenci numaranızı yazıp 
belirlediğiniz şifreyi girdiğinizde, bilgisayarınız 

Gazi Üniversitesi IP’si alacak; böylelikle 
elektronik kaynaklara kütüphaneden bağlanır 

gibi bağlanabileceksiniz.



KATALOG TARAMA



KATALOG, Kütüphanedeki bütün materyalleri, bibliyografik kimlikleri ve konuları
bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak üzere yer
numaraları da belirtilerek hazırlanmış bütündür.

İstenilen kitabın kütüphanede olup olmadığını belirlemek; kitabın bulunduğu
yer numarasını öğrenmek; eğer kitap bir başkası tarafından kullanılıyor ise
ayırtma yapmak için katalog taraması yapılmalıdır.

Kütüphane girişinde, sadece katalog tarama için ayrılan bilgisayarlardan tarama 
yapılabilmektedir.



Ayrıca Kütüphane web sayfası sayesinde, kullanıcıların kütüphaneye gelmeden,
bulundukları yerden kütüphane kataloğunu taramaları mümkündür.



Taramalar, çeşitli alanlardan yapılabilmektedir. 

Not: Yazar taraması yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, yazarın önce 
soyadının sonra adının yazılmasıdır.



Basılı kitap

Elektronik 
kitap

Elektronik 
dergi

Yapılan taramalarda,
basılı ve elektronik
koleksiyon bir arada
görüntülenebilmektedir.



Tarama sonuçlarında dikkat 
edilmesi gereken 3 başlık vardır:

İstenen yayının, 
kütüphanenin hangi biriminde 

bulunduğunu gösterir. (Danışma, 
Tez, Multimedya gibi)

Yayının bulunduğu 
birimde hangi numara ile 

aranacağını gösterir.

Yayının kütüphanede mi, 
yoksa okuyucu üzerinde mi 

olduğunu, yayının ödünç alınıp 
alınamayacağını gösterir. 



SINIFLAMA 
KODU 

KONU BAŞLIKLARI 

A GENEL KONULAR 
B FELSEFE,PSİKOLOJİ, AHLAK, DİN

B-BJ FELSEFE, PSİKOLOJİ 
BL-BX DİN 

C TARİHE YARDIMCI KONULAR 
CB UYGARLIK TARİHİ 
CC ARKEOLOJİ 

D TARİH
D-DR TARİH (GENEL, AVRUPA, TÜRKİYE) 
DS-DX TARİH(ASYA, AFRİKA, AVUSTRALYA VD.) 

E-F TARİH (AMERİKA) 
G COĞRAFYA, ANTROPOLOJİ 
H SOSYAL BİLİMLER 

HA İSTATİSTİK 
HB - HE EKONOMİ 
HM - HX SOSYOLOJİ 

J SİYASAL BİLİMLER 
K HUKUK 
L EĞİTİM 
M MÜZİK 
N GÜZEL SANATLAR 

SINIFLAMA 
KODU 

KONU BAŞLIKLARI 

P DİL VE EDEBİYAT 
PE İNGİLİZ DİLİ 
PL 101 - 271 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
PR İNGİLİZ EDEBİYATI 
PS AMERİKAN EDEBİYATI 
PT ALMAN EDEBİYATI 

Q BİLİM 
QA MATEMATİK, BİLGİSAYAR 
QC FİZİK 
QD KİMYA 
QH BİYOLOJİ 
QK BOTANİK 
QL ZOOLOJİ 

S TARIM 
T TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK 

TA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
TK ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 
TT EL SANATLARI 

U ASKERLİK 
V DENİZ BİLİMLER 
W-WZ, QS-QZ TIP 
Z BİBLİYOGRAFYA VE 

KÜTÜPHANECİLİK 

Kütüphanemizdeki kitapların katalogları yapılırken, Library of Congress’in
hazırlamış olduğu sınıflama sisteminden yararlanılır ve kitaplar bu sınıflama
sistemine göre, kütüphanemizin katlarında kullanıma sunulur.



SINIFLAMA 
KODU 

KONU BAŞLIKLARI 

QS İNSAN ANATOMİSİ 

QT FİZYOLOJİ 
QU BİYOKİMYA
QV FARMAKOLOJİ 
QW MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNOLOJİ 
QX PARASİTOLOJİ 
QY KLİNİK PATOLOJİ 

QZ PATHOLOGY

W TIP MESLEĞİ 
WA HALK SAĞLIĞI 
WB DAHİLİ TIP 
WC BULAŞICI HASTALIKLAR
WD BESLENME BOZUKLUKLARI
WE KAS-İSKELET SİSTEMİ
WF SOLUNUM SİSTEMİ
WG KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

SINIFLAMA 
KODU 

KONU BAŞLIKLARI 

WH KAN VE KAN HASTALIKLARI

WI GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
WJ ÜROGENİTAL SİSTEM
WK ENDOKRİN SİSTEMİ
WL SİNİR SİSTEMİ

WM PSİKİYATRİ
WN RADYOLOJİ
WO CERRAHİ
WP KADIN HASTALIKLARI
WQ DOĞUMBİLİM
WR DERMATOLOJİ
WS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
WT YAŞLILIK HEKİMLİĞİ
WU DİŞ HEKİMLİĞİ
WV KULAK BURUN BOĞAZ
WW GÖZ HASTALIKLARI
WX HASTANELER
WY HEMŞİRELİK
WZ TIP TARİHİ

Kütüphanemizdeki tıp kitaplarının katalogları hazırlanırken National Library
of Medicine - NLM ‘nin hazırlamış olduğu sınıflama sisteminden yararlanılır.



KULLANICI İŞLEMLERİ



Ödünç aldığınız yayınların süresini 
internet üzerinden uzatmak; başkasının 
ödünç almış olduğu yayınlara ayırtma 
koymak; kütüphane girişinde bulunan 

Self-Check makinelerinden kitap ödünç 
almak / uzatmak için bir şifreniz 

olmalıdır. 

Şifre oluşturmak için                                    sayfasına giriniz. 
Açılan sayfada yer alan ‘’Yeni Şifre Oluşturma’’ linkine 

tıklayınız. Öğrenci / sicil numaranızı yazıp                                       
butonuna tıkladığınızda, sistem otomatik olarak e-posta 

adresinize mail yollayacaktır. Mail ile gelen linki tıklayarak 
şifrenizi belirleyebilirsiniz.



Öğrenci / sicil numaranız ve belirlediğiniz şifreniz ile                              sayfasına 
girdiğinizde üzerinizdeki yayınları  görebilir ve sürelerini uzatabilirsiniz. 

Kitapların solunda yer alan kutucukları işaretledikten sonra sayfanın üst kısmındaki        
butonu ile istediğiniz kitapların,                                          butonu 

ile de tüm kitaplarınızın süresini uzatabilirsiniz. 

Öğrencilerimiz internet üzerinden 4 kez, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimiz ise 5 kez yayınlarını uzatma hakkına sahiptir. Daha çok uzatma 

yapabilmek için kitaplar ile birlikte kütüphaneye gelinmesi gerekmektedir.



Katalog taraması yaparken, 
başkasının üzerinde olan 

yayınlara ayırtma da 
koyabilirsiniz. 

Ayırtma koyabilmek için, kitap 
künyesinin hemen altında 

bulunan                     alanında 
ibaresi olmalıdır. 

Çünkü okuyucu üstünde 
olmayan kitaplara ayırtma 

konulamamaktadır. 

Yayının ödünçte olduğu 
doğrulandıktan sonra kitap 

isminin alt kısmındaki     
linkine tıkladığınızda 

açılan sayfaya üyelik 
bilgilerinizi girerek ayırtmanızı 

gerçekleştirebilirsiniz. 



ELEKTRONİK KAYNAKLAR



Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yayıncı ve
firmalarla yapmış olduğu lisans anlaşmaları
sonucu elektronik kaynaklara abone olmuştur.

Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir
kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için
veri tabanlarının Üniversitemize kapatılmasına
yol açabilmekte, bazı durumlarda ise anlaşma
iptal edilerek, veri tabanlarının Üniversitemize
tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır.

Bu tür sorunlara engel olabilmek için bir sonraki
slaytta belirtilen kurallara uyulması gereklidir.



İZİN VERİLENLER 
• Belirli sayıda basılı veya

elektronik kopya alınabilir
(Örneğin, tek bir makale,
kitabın bir bölümü, tek bir tez
gibi)

• Kendi bilgi ihtiyacınızı
karşılamak amacıyla
kullanabilirsiniz. (Örneğin,
araştırma veya dersler)

• Veri tabanlarından aldığınız
bilgiyi Gazi Üniversitesi
içerisinde personel ve
öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER 
• Veri tabanlarından ticari amaçlı veya

sistematik olarak robot ve benzeri
yazılımlar kullanılarak, çok sayıda
yayının kopyalanması, kişisel
bilgisayarlara aktarılması.

• Veri tabanının satılması, içeriğinin
dağıtılması.

• Veri tabanından kopyalanan
bilgilerin, Üniversitemiz dışındaki
kişilere aktarılması.

• Veri tabanından kopyalanan içerik
bilgisinin veya makalenin e-mail
listeleri ile dağıtılması.

Elektronik Kaynaklar Kullanım Kuralları 



ELEKTRONİK DERGİLER



Dergi araştırmasını 2 ayrı alandan yapabilirsiniz.
linkinden veya katalog tarama alanında ‘’Dergi adı’’ seçilerek. 



Derginin elektronik 
abonelik bilgileri

Derginin basılı 
abonelik 
bilgileri Derginin ana 

sayfasına gitmek 
için tıklayınız.

Dergi ana sayfası

Katalog tarama alanından dergi adı 
seçilerek yapılan tarama sonucu sayfası



sayfasından 
yapılan tarama sonucu sayfası

Dergi ana sayfası

Dergi ismi koyu renkle belirtilmiş 
olup, hemen altında abonelik tarihi 
ve dergiye abone olunan veri tabanı 
ismi görüntülenmektedir. Veri tabanı 

ismi linkli olup, tıklandığında dergi 
ana sayfasına gitmektedir. 

Ulaşamadığınız makaleler için 
derginin abonelik bilgisini kontrol 

etmek çok önemlidir.



• Bazı yayıncılar tarafından dergilere ambargo uygulaması getirilmiştir. 

• Ambargosu olan dergilere ait abonelik bilgisi, üstteki ekranda görüldüğü 
gibi, ay ya da yıl olarak belirtilmiştir. 

• Belirtilen süre içerisinde çıkan sayılarda tam metin 
görüntülenememektedir. 

• Dergilerden tam metin alamadığınızda mutlaka derginin ambargolu olup 
olmadığını kontrol ediniz.



VERİ TABANLARI



• Kütüphanemiz, tüm
disiplinleri kapsayan
110 adet veri tabanını
web sayfası üzerinden
kullanıcılarımızın
erişimine sunmaktadır.

• Her veri tabanının
isminin yanında
bulunan kullanım
kılavuzları, tarama
yapan kullanıcılara yol
göstermektedir.

• Yayın türlerine göre
veri tabanı listeleri
sonraki slaytlarda
belirtilmiştir.



AAP - American Academy of 
Pediatrics

ASN - AMERICAN SOCIETY OF 
NEPHROLOGY

Central & Eastern European 
Academic Source

ERIC

ACADEMIC SEARCH ULTIMATE ASME (The American Society of 
Mechanical Engineers) CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 

European Views of the 
Americas: 1493 to 1750

ACM DIGITAL LIBRARY BATES VISUAL GUIDE TO 
PHYSICAL EXAMINATION

DENTISTRY AND ORAL SCIENCES 
SOURCE 

GREENFILE

ACS JOURNALS (AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY)

The Belt and Road Initiative 
Reference Source

DERGİPARK AKADEMİK   
(TÜBİTAK ULAKBİM)  

HUKUKTÜRK

AIP (AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS)

BENTHAM OPEN DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS  (DOAJ)

HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES INDEX 
RETROSPECTIVE :1907-1984

APPLIED SCIENCE & BUSINESS 
PERIODICALS RETROSPECTIVE 
RETRO INDEX: 1913-1983 

BMJ JOURNALS   
EDUCATION INDEX 
RETROSPECTIVE:1929-1983 IEEE/IEL

APPLIED SCIENCE & 
TECHNOLOGY INDEX  
RETROSPECTIVE : 1913-1983

Business Periodicals Index 
Retrospective: 1913-1982 E-JOURNALS FROM EBSCO

THE INTERNATIONAL NUCLEAR 
INFORMATION SYSTEM (INIS)

APS - AMERICAN PHYSICAL 
SOCIETY

BUSINESS SOURCE ULTIMATE 

ELSEVIER E-JOURNALS 
(BLOOD,BRI. J. OF ANAESTHESIA, 
CHEST, J. OF THE AME. COLLEGE 
OF CARDIOLOGY)

İDEALONLINE

Art Index Retrospective CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS EMERALD  PREMIER eJOURNAL JCO DIGITAL LIBRARY

Dergi Veri Tabanları (72 Adet) - I



JOURNAL CITATION REPORTS 
(JCR) OECD iLIBRARY (2007-2018) SAGE PREMIER NEWSWIRES 
JOVE VERİ TABANI (BIOLOGY, 
CANCER RESEARCH, GENETICS, 
NEUROSCIENCE)

OECD UN iLIBRARY SCIENCE DIRECT
SAE TECHNICAL PAPERS

JSTOR OVID  SCIFINDERⁿ ACADEMIC TEACHER REFERENCE CENTER

KARGER E- JOURNALS ONLINE OXFORD JOURNALS ONLINE SCIMAGO

THIEME E-JOURNALS (MEDICAL 
& PHARMA )+THROMBOSIS 
AND HAEMOSTASIS

LIBRARY, INFORMATION 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
ABSTRACTS

PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
of the United States of America) SPORTDISCUS WITH FULL TEXT TOTAL MATERIA DATABASE

MASTERFILE COMPLETE Proquest Public Available
Content Database SPRINGERLINK

TR DİZİN (ULAKBİM ULUSAL 
VERİ TABANLARI)

MATHSCINET PSYCARTICLES (APA - AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) SPRINGER NATURE WEB NEWS

MEDLINE REGIONAL BUSINESS NEWS STATDX WILEY ONLINE LIBRARY

NEWSPAPER SOURCE PLUS 
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 
(RSC) JOURNALS ONLINE TAYLOR AND FRANCIS ZENTRALBLATT MATH

Dergi Veri Tabanları (72 Adet) - II



Kitap Veri Tabanları (13 Adet)
ACCESS EMERGENCY MEDICINE (McGRAW HILL) IEEE -Wiley & IEEE- MIT E-BOOKS
ACCESS MEDICINE (McGRAW HILL) LibCentral (MyiLibrary)
DIRECTORY OF OPEN ACCESS BOOKS (DOAB) MasterFILE Reference eBook Collection
EBOOK CENTRAL ACADEMIC COMPLETE (PROQUEST) ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC) E- BOOKS
ELSEVIER E-BOOKS SPRINGER NATURE E-BOOKS
ELSEVIER E- REFERENCE TURCADEMY
GOBI eBooks

Tez Veri Tabanları (2 Adet)
EBSCO OPEN DISSERTATIONS PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS

Atlas Veri Tabanları (2 Adet)

ACLAND'S VIDEO ATLAS OF HUMAN ANATOMY
VISIBLE BODY ANATOMY & PHYSIOLOGY + 
PREMIUM PACKAGE



Kanıta Dayalı Tıp Veri Tabanları (4 Adet)

CLINICALKEY  FLEX DYNAMED (EBSCO)
COCHRANE LIBRARY UP TO DATE ANYWHERE

ASTM COMPASS                                                                                  TSE - TÜRK STANDARTLARI
BSOL MODULAR SUBSCRIPTION ONLINE 

Atıf Veri Tabanları (5 Adet)

Standard Veri Tabanları (3 Adet)

BOOK CITATION INDEX TÜRKİYE ATIF DİZİNİ VERİ TABANI
SCOPUS WEB OF SCIENCE
SOBİAD Atıf Dizini



INCITES Benchmarking & Analytics InCites Essential Science Indicators

Veri Yönetim Sistemleri (2 Adet)

Referans Yöneticileri (2 Adet)
ENDNOTE (YAZILIM) MENDELEY 

İntihal Engelleme Programları (3 Adet) 

TURNITIN (TEZ) 

Keşif Aracı (1 Adet) 
EDS (EBSCO DISCOVERY SERVICE) 

ITHENTICATE (MAKALE)                İNTİHAL.NET



Türkçe Veri Tabanları (9 Adet)

DERGİPARK AKADEMİK  (TÜBİTAK ULAKBİM)  Dergi

HUKUKTÜRK Kanun

İDEALONLINE SÜRELİ YAYIN ELEKTRONİK VERİ TABANI Dergi

İNTİHAL.NET İntihal

SOBİAD Atıf Dizini Atıf - Dergi

TR DİZİN (ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI) Dergi

TSE - TÜRK STANDARTLARI Standard

TURCADEMY Kitap

TÜRKİYE ATIF DİZİNİ VERİ TABANI Atıf - Dergi



ELEKTRONİK KİTAP VERİ TABANLARINA 
ERİŞİM



ACCESS EMERGENCY MEDICINE
• Tanı ve tedavileri kapsayan

acil tıp veri tabanıdır.

• Referans kaynakları, acil tıp
klinik resim galerisi ve
tanılarla ilgili animasyon ve
videolar içeren multimedya
bölümü mevcuttur.

• Vaka bilgileri, indirilebilir
sunumlar ve tam entegre
ilaç veri tabanından
oluşmaktadır.

• Veri tabanında ayrıca 34 ders kitabı, CME (Continuing Medical Education)
tarafından hazırlanan eğitim aktiviteleri ve tüm branşlarda uygulanması gereken
prosedürler yer almaktadır.



ACCESS MEDICINE
• McGraw-Hill tarafından

geliştirilmiş, 90’dan fazla
tıbbi konu başlığıyla,
öğrencilere, uzman hekim
adaylarına, klinisyenlere,
araştırmacılara ve tüm sağlık
çalışanlarına, 220 e-kitap,
binlerce fotoğraf, video ve
açıklamaları, etkileşimli öz
değerlendirme, kayıt
dosyaları, kanıta dayalı tanı
ve tedavi araçları sağlayan
bir veri tabanıdır.



DIRECTORY OF OPEN ACCESS BOOKS (DOAB)

Çeşitli disiplinlerde 42.042 akademik hakemli
kitabın açık erişime sunulduğu bir veri tabanıdır.

Kitap künyesinin 
altında yer alan

linki ile kitabınızı 
indirebilirsiniz.



EBOOK CENTRAL - I 

Satın alma değil, abonelik sistemi uygulandığı için veri tabanı kullanımda bazı 
sınırlamalar getirmektedir. 
Veri tabanı, kitapları bölüm bazında ya da tam metin olarak kaydetmek / yazdırmak 
için üyelik istiyor olup, üyelik işlemleri sayfanın sağ üst kısmında yer alan 
alanından yapılabilmektedir.

Ebook Central veri tabanı 
239.441 adet kitap 

içermektedir. 



EBOOK CENTRAL - II Satın alma değil abonelik 
yöntemi uygulandığı için 

yayıncılar, kitap bölümlerini 
indirme ve yazdırmada 
kısıtlamalar getirmiştir. 

Ancak kitapları 21 gün 
boyunca kullanmanızı 

sağlayan bir ödünç verme 
modülüne sahiptir. Ödünç 

aldığınız kitapları 
okuyabilmeniz için 

bilgisayarınıza      

programı yüklemeniz 
gerekmektedir. 

Kitabı çevrimiçi okumak 
için tıklayınız.

Kitaptan indirme yapmak / ödünç 
almak için tıklayınız.



EBOOK CENTRAL - III 

Gerekli programlar:

• PC için: Adobe
Digital Editions

• iOS (iPad, iPhone, 
iPod) için: 
Bluefire Reader

• Android (telefon, 
tablet) için: 
Bluefire Reader

Butonuna basın.
İndireceğiniz cihazı seçin.
Gerekli programı indirin.

Kitabınızı indirin.



ELSEVIER E-BOOKS
Elsevier Yayınevi’ne ait çeşitli
disiplinlerde yayınlanan 20.873
adet elektronik kitabın tam metin
olarak yer aldığı bir veri tabanıdır.

Satın aldığımız ve almadığımız 
tüm kitaplar ana sayfada 

alfabetik olarak 
görüntülenmektedir. Satın 

aldığımız kitapları,

başlığını işaretleyerek 
görüntüleyebilirsiniz.



ELSEVIER E-REFERENCE
Elsevier yayınevi tarafından
yayınlanmakta olan 130 adet
referans kaynağını tam metin
erişime sunar.

Satın aldığımız ve 
almadığımız tüm 

kitaplar ana sayfada 
alfabetik olarak 

görüntülenmektedir. 
Satın aldığımız kitapları,

başlığını işaretleyerek 
görüntüleyebilirsiniz.



GOBI EBOOKS - I Akademisyenlerimiz 
tarafından 
Kütüphanemize 
yapılan kitap 
isteklerinin 
değerlendirilerek, 
elektronik versiyonu 
bulunan kitapların 
satın alındıktan sonra 
online olarak tam 
metin erişime 
sunulduğu bir 
platformdur. 
Kütüphanemiz 113
adet kitap satın 
almıştır. 



GOBI EBOOKS - II

Bağlantıları ile 
kitabınızı tam metin 
görüntüleyebilirsiniz.



GOBI EBOOKS - III
Belirledikten sonra                           

Kitabı indirmek için veri tabanı 
içerisinde kendinize bir kullanıcı adı ve 

şifre belirlemeniz gerekmektedir. 
Belirledikten sonra                           

bağlantısına tıklayarak kitabınızı 
indirebilirsiniz.

Kitabınızı 1 ila 21 
gün ödünç alarak 

bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz.



IEEE-WILEY & IEEE-MIT E-BOOKS – I

Kütüphanemizin, 
IEEE-Wiley
&IEEE-MIT 

yayınevlerine ait 
satın almış 

olduğu 1523
adet kitaba tam 

metin erişim 
sağlayan veri 

tabanıdır.



IEEE-WILEY & IEEE-MIT E-BOOKS – II
Kütüphanemizin 

gerekmektedir.

Kütüphanemizin 
satın almış olduğu 

kitapları 
görüntüleyebilmek 

için, sayfanın sol 
kısmında bulunan 

limitleme 
seçeneklerindeki 

‘Book Type’ 
alanından Wiley-
IEEE Press ve MIT 
Press seçenekleri 

işaretlemeniz 
gerekmektedir.



LIBCENTRAL

Akademisyenlerimiz tarafından Kütüphanemize yapılan kitap isteklerinin
değerlendirilerek, elektronik versiyonu bulunan kitapların satın alındıktan
sonra online olarak tam metin erişime sunulduğu bir platformdur.
Kütüphanemiz 501 adet kitap satın almıştır.

Ebook Central platformu 
içerisinde yer alan LibCentral

kitaplarını indirmek / yazdırmak 
için üyelik istiyor olup, üyelik 

işlemleri sayfanın sağ üst 
kısmında yer alan  

alanından yapılabilmektedir.



MASTERFILE REFERENCE EBOOK COLLECTION

MasterFILE Complete’in
tamamlayıcısı olan bu kaynak, 
referans kitaplarının elektronik 
versiyonlarından oluşturulmuştur. 
781 adet tam metin e-kitap 
içermektedir.



ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC) E-BOOKS 
2013 / 2014

Royal Society of Chemistry’nin
yayınladığı 2013 yılına ait 76 kitabı içerir.

Royal Society of Chemistry’nin
yayınladığı 2014 yılına ait 72 kitabı içerir.



SPRINGER NATURE E-BOOKS
Springer Yayınevi'nin
kitaplarına erişim sağlayan bir
veri tabanıdır. Kütüphanemiz,
2005-2009 yıllarını kapsayan,
112 adedi referans kaynağı
olmak üzere 23.743 adet kitabı
satın almıştır. Ücretsiz sağlanan
kitaplarla birlikte tam metin
erişilebilen kitap sayısı
24.219’dur.

Sadece satın aldığımız 
kitapların görüntülenebilmesi 
için 

kutucuğundaki işaretin 
kaldırılması gerekmektedir.



TURCADEMY - I

Turcademy, Türkiye’de akademik
yayınları tek bir portal altında
toplayarak bu yayınların dijital
olarak akademisyenlere,
araştırmacılara ve öğrencilere kolay
bir şekilde ulaştırmak amacıyla
geliştirilmiş e-kitap platformudur.
İçerisinde abonelik kapsamında
6022 adet e-kitap bulunmaktadır.

Doğa Bilimleri: 265
Güzel Sanatlar: 233

Mühendislik Bilimleri: 544
Sağlık Bilimleri: 254

Sosyal ve Beşeri Bilimler: 4400



TURCADEMY - II

Tam metin kutucuğuna tıklayarak kitabın
tamamını görüntüleyebilirsiniz.



ELEKTRONİK TEZ VERİ TABANLARINA 
ERİŞİM



GAZİ ÜNİVERSİTESİ E-TEZLERİ – AÇIK ERİŞİM
Kütüphanemiz ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile Gazi Üniversitesi
akademisyenleri tarafından yazılan yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yayınlarda yer
alan makale, bildiri, rapor, konferans metinleri, kitap bölümleri ile ders notları
ve tezlerin de tam metin yer aldığı üniversitemiz açık arşivi oluşturulmuştur.

2019 Yılında, Gazi Üniversitesi’nde üretilen tüm yayınların kurumsal arşivde
toplanması ve bu kurumsal arşivin ulusal ve uluslararası açık erişim
platformlarında taranabilir hale gelmesini sağlamak amacıyla Yükseköğretim
Kurumunun belirlediği standartlara uygun yeni politikalar belirlenerek;
kurumsal arşiv sisteminin çalışmalarına başlanmıştır.

DSpace yazılımının kurulum ve geliştirme çalışmaları 2020 yılında
tamamlanmıştır. Veri tabanı içerisinde, 18.560 adet tam metin tez
bulunmaktadır.



EBSCO OPEN 
DISSERTATIONS

EBSCO Open Dissertations,
1770 yılından günümüze,
dünya çapında
1.433.976'dan fazla açık
erişimli elektronik teze
ulaşabilmek için
oluşturulmuş ücretsiz bir
veri tabanıdır.



PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS
Tüm akademik alanlardaki yabancı doktora
ve master tezlerini kapsamaktadır.

1861’den günümüze yaklaşık 4.000.000 tezi
kapsar. 1997 yılından itibaren, 2.797.401
teze PDF formatında erişim imkânı sağlar.

Veri tabanında kayıtlı bulunan tezlerin özet
bilgileri ve tezin ilk 24 sayfası, veri tabanına
abone olanlara ücretsiz olarak açıktır.

Yabancı tez araştırmasını 2 ayrı alandan yapabilirsiniz.                            sayfasında yer 
alan «Proquest Digital Disstertations» veri tabanından veya kütüphane web 
sayfasındaki                                  linki seçilerek. 



ELEKTRONİK ATLAS VERİ TABANLARINA 
ERİŞİM



ACLAND’S VIDEO ATLAS OF HUMAN ANATOMY - I

Taze kadavra videolarının yer
aldığı bir veri tabanıdır. Veri
tabanında, Anatomi Profesorü Dr.
Robert Acland tarafından vücudun
her bölgesinde bulunan kemikler,
kaslar, tendonlar, organlarla ilgili
anatomik hareketler ve
açıklamalar yer almaktadır.



ACLAND’S VIDEO ATLAS OF HUMAN ANATOMY - II



VISIBLE BODY
• 50 bölüm / modül temel anatomi ve fizyoloji içeriği
• 500+ ayrıntılı, 3 Boyutlu, etkileşimli anatomik model
• 150'den fazla animasyon ve illüstrasyon
• Aksiyel ve uzantı iskelet yapılarına ait 3 boyutlu çizimler
• Öğrenme hedefleri, çoktan seçmeli ve diseksiyonlu sınavlar ve not kartları
• Sesli telaffuzlar ve binlerce yapıya ait detaylı açıklamalar yer almaktadır.

Özel çizimleri ve eklentileri ile 3D, arttırılmış gerçeklik içeren anatomi eğitim aracıdır. 
5,000'in üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı erkek ve kadın anatomik yapısı içerir. 
İçerik, önde gelen anatomistler tarafından denetlenerek, tıp eğitimi almış medikal
illüstratörler tarafından yaratılmıştır. Sistemik ve bölgesel anatomiye ek olarak, 
duyular, kas hareketleri ve 25 kesit görüntü içermektedir. 4 Farklı modül bu erişime
dahildir:

1. Human Anatomy Atlas 3. Anatomy and Physiology
2. Physiology Animations 4. Muscle Premium



ELEKTRONİK DERGİ VERİ TABANLARINA 
ERİŞİM



AAP – AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS

American Academy of
Pediatrics’in 6 dergisine,
yayınlandığı ilk sayısından
itibaren tam metin erişim
sağlayan bir veri tabanıdır.

– Pediatrics
– AAP News
– Pediatrics in 

Review
– Hospital Pediatrics
– AAP Grand Rounds
– NeoReviews



ACADEMIC SEARCH ULTIMATE - I

Çeşitli disiplinlerde
12.091 adet akademik
dergiye tam metin
erişim sağlayan bir
veri tabanıdır.

Sayfanın üstünde yer alan    

sekmesi ile veri tabanı içerisinde yer 
alan makalelerin atıf alıp almadığını 

kontrol edebilirsiniz.



ACADEMIC SEARCH ULTIMATE - II

Gelişmiş arama seçeneğine
giderek taramalarınızı
limitleyebilirsiniz.



ACADEMIC SEARCH ULTIMATE - III

Hatırlatma oluştur
alanına tıklayarak
yaptığınız taramalara
yönelik hatırlatmalar
koyabilirsiniz.

Tam metin kutucuğuna
tıklayarak makalenizin tam
metnini indirebilirsiniz.



ACM DIGITAL LIBRARY

ACM Digital Library
(DL), bilgi işlem ve
bilişim teknolojisi
alanlarını kapsayan,
tam metin 68 dergi ve
magazin ile konferans
bildirileri ve kitapların
bibliyografik künye ve
özetlerinden oluşan,
alanında en kapsamlı
derlemelerinden
biridir.



ACS JOURNALS – AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Uygulamalı kimya, kimya
mühendisliği, biyokimya,
biyoteknoloji, temel kimya,
organik kimya, eczacılık,
polimer ve malzeme bilimi
konularında 69 adet dergi
kapsar.



AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS)

5 farklı yayıncıdan
genel fizik, kimya,
matematik,
astronomi, jeofizik,
nükleer ve plazma
fizik, kozmoloji,
mühendislik, ses
bilimi ve fizik-mekanik
konularında, 25
dergiye tam metin
olarak erişilebilen veri
tabanıdır.



APS (AMERICAN PHYSICAL SOCIETY)

Fizik alanında 16 dergiye erişim 
sağlayan bir veri tabanıdır.



ASN – AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY

American Society of
Nephrology tarafından
yayınlanan nefroloji
konusundaki 2 adet
dergiye tam metin
erişim sağlayan bir veri
tabanıdır.



ASME (THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL 
ENGINEERS)

ASME Digital Library, The 
American Society of Mechanical 

Engineers (ASME)’nin 35 
dergisini tek bir platformda 

barındıran ana bilgi deposudur. 



BATES VISUAL GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION

• Bates’ Visual Guide to
Physical Examınation veri
tabanı, klinisyenlerin pratik
yapmalarına imkân sağlayan,
fiziksel muayene tekniklerini
de içeren ve insan vücudunu
baştan aşağı inceleyen klinik
videoları erişime sunmaktadır.

• Veri tabanında toplamda 8
saatten fazla video kaydı
mevcuttur.



THE BELT AND ROAD INITIATIVE REFERENCE 
SOURCE SOURCE

Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi
ve finans, hukuk, internet ve
telekomünikasyon, inşaat
mühendisliği, lojistik, mimarlık,
siyaset, sürdürülebilir gelişim,
tarım, teknoloji, ticaret, yapılar,
v.s. Konularını kapsar. 4916 tam
metin dergi ile 50’den fazla
gazete ve haber bültenini
kapsar.



BENTHAM OPEN

Bentham Yayınevi’ne ait
çeşitli disiplinlerde 37
adet açık erişimli dergi
içeren bir veri tabanıdır.



BMJ JOURNALS

British Medical
Association tarafından 
yayınlanmakta olan 30
adet dergiyi içermektedir. 



BUSINESS SOURCE ULTIMATE
Bankacılık, çalışma 

ekonomisi, ekonometri, 
ekonomi, finans, 

iktisadi gelişme, iktisat, 
iktisat politikası, iktisat 

teorisi, iş ve işletme 
yönetimi, mali iktisat, 

maliye teorisi, 
muhasebe, pazarlama, 

uluslararası iktisat, 
üretim yönetimi, 
yönetim bilişim 

sistemleri, yönetim ve 
organizasyon, v.b. 

konularda
5351 dergi içeren bir 

veri tabanıdır.



CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE

Sadece abone olduğumuz koleksiyon 
içerisinde tarama yapmak için 

kutucuğunu işaretleyiniz.  

Cambridge 
University Press
tarafından 
yayınlanan 
bilim, teknoloji, 
tıp, sosyal ve 
beşeri bilimler 
konularında
423 dergiye 
tam metin 
erişim sağlayan 
bir veri 
tabanıdır.



CENTRAL & EASTERN EUROPEAN 
ACADEMIC SOURCE

Orta Avrupa

bilimleri,

Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde
yayınlanan 2158 adet
akademik derginin
tam metinlerini
içeren veri tabanı,
hem çok disiplinlidir
hem de birçok farklı
dilde yayını kapsar.

İçerdiği konulardan
bazıları: Edebiyat, fen
bilimleri, hukuk, iş ve
ekonomi, kütüphane
ve bilgi bilimleri,
mühendislik, siyaset
bilimi, sosyoloji,
tarih, tıp ve sağlık
bilimleri, v.s.



CINAHL PLUS WITH FULL TEXT
Hemşirelik, hasta bakımı,
biyomedikal tıp, halk sağlığı
ve ilişkili disiplinlerdeki
“temel danışma” kaynağıdır.
710 adet dergiyi tam metin
içerir. Ayrıca veri tabanında
kitap / monograflar, devlet
dokümanları, sağlık raporları,
gör-işit materyaller, eğitsel
dokümanlar ve kanıta dayalı
hasta dosyaları da kullanıma
sunulmaktadır.



DENTISTRY AND ORAL SCIENCES SOURCE

298 adet tam metin
akademik dergi ile 32
adet tam metin kitap
içeren, diş hekimliği
konusunda dünyanın
tek tam metin veri
tabanıdır.



DERGİPARK AKADEMİK (TÜBİTAK ULAKBİM)
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından
oluşturulan, Türkiye’de
yayımlanan akademik
dergilerin tam metinlerine
erişim sağlayan bir veri
tabanıdır. İçeriğinde 2368
adet dergi bulunmaktadır.



DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)

Ücretsiz tam
metin olarak
erişilebilen “açık
erişim” dergilerini
kapsar. Veri
tabanında çeşitli
disiplinlerde
16.842 adet
bilimsel dergi yer
almaktadır.



ELSEVIER E-JOURNALS 

Blood(Etki Değeri: 22.113) Blood, hematolojideki temel laboratuvar, çeviri ve klinik araştırmaları 
içerir.

British Journal of Anaesthesia (Etki Değeri: 6.199) En eski ve en büyük bağımsız anestezi 
dergisidir. 

Chest (Etki Değeri: 9657) Göğüs cerrahisi ve ilgili disiplinleri kapsamaktadır.

Journal of the American College of Cardiology (Etki Değeri: 18.639) Kapsanan konular arasında 
koroner arter ve kapak hastalığı, doğumsal kalp defektleri, vasküler cerrahi, kardiyomiyopati, ilaç 
tedavisi, yeni tanı teknikleri, laboratuvardan bulgular ve yeni çok tedavili çok merkezli araştırmalar 
bulunmaktadır



EMERALD PREMIER EJOURNAL

Emerald Group Publishing Limited yayınevi tarafından yayınlanmakta olan
Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, İK, Öğrenme,
Kurumsal Çalışmalar, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Operasyonlar, Lojistik ve Kalite,
Emlak Yönetimi ve İnsan Yapımı Çevre, Kamu Yönetimi ve Çevre Yönetimi,
Turizm ve Otelcilik, Eğitim, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Yönetim,
Kütüphanecilik konularında 309 adet dergiye erişim sağlayan bir veri tabanıdır.



ERIC

Eğitim ve ilişkili konularda 100 
binden fazla ERIC (Education

Resources Information Center) 
dokümanına tam metin olarak erişim 
mümkündür. Ayrıca, eğitim ve ilişkili 
konularda 980'den fazla dergide yer 

alan makalelerin, bu konularda 
yapılan toplantı, konferans ve 

sempozyumlarda sunulan bildirilerin 
ve eğitim bilimleri dalında hazırlanan 

tezlerin bibliyografik künye ve 
özetlerini kullanıma sunar. 

linki ile ERIC 
dokümanının tam metnine erişmek 

mümkündür.



HUKUKTÜRK

İÇTİHAT BİLGİ BANKASI’nda
Yargıtay, Danıştay, Anayasa 
Mahkemesi, Uyuşmazlık 
Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin örnek teşkil 
edecek kararlarına;

MEVZUAT BİLGİ BANKASI’nda T.C. 
Mevzuatı’na; yani Kanun, KHK, 
BKK, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ 
gibi alt başlıklara;

DİĞER KAYNAKÇA başlığı altında 
TÜRK HUKUK 
BİBLİYOGRAFYASI’na, 

DİLEKÇE ve SÖZLEŞMELER ’de 
örnek metinlere, 

T.C.RESMİ GAZETE ’de ise, 1920’li 
yıllardan günümüze Resmi 
Gazete’nin tam metinlerine 
ulaşabilirsiniz.



IEEE/IEL
Elektrik ve elektronik, 

bilgisayar, bilgi teknolojileri, 
biyoteknoloji, fizik ve ilgili 

diğer bilimlerdeki 528 adet 
tam metin dergiyi 

kapsamaktadır.

Elektrik ve elektronik, 
bilgisayar, bilgi teknolojileri, 
biyoteknoloji, fizik ve ilgili 

diğer bilimlerdeki 528 adet 
tam metin dergiyi 

kapsamaktadır.



İDEALONLINE - I

Çeşitli disiplinlerde Türkçe
kaynak içeriği sunan
elektronik veri tabanıdır.
Toplam 957 dergiye tam
metin erişim imkanı
bulunmaktadır.

Veri tabanı 
içerisinde tam 

metin 
erişebileceğiniz 

dergilerin yanında 

işareti 
bulunmaktadır.

NOT: Veri tabanı, makale yazdırma / 
kaydetme aşamasında günlük 10 sayfa 

sınırlaması getirmektedir.



İDEALONLINE - II

Gerçekleştirilen tarama sonuçları için sayfanın solunda yer alan 
limitleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. 



JCO DIGITAL LIBRARY

Onkoloji alanında 7 adet dergiye 
erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Etki 
değeri en yüksek olan dergi, Journal

of Clinical Oncology’dir.



JOURNAL CITATION REPORTS – JCR - I

Impact Factor (Etki Faktörü) nedir?
Bir dergide önceki 2 yılda alınan 

atıfların, önceki 2 yılda yayınlanan 
makale sayısına bölünmesiyle elde 

edilen orandır. 

JCR’da 26.674 adet derginin etki değerlerine (impact factor) erişim 
sağlanmaktadır. Her yılın Temmuz ayında bir önceki yıla ait veriler sunulur. 

Araştırmacılar ve yazarlar için disiplinlerindeki hangi dergilerin alanlarında lider 
olduklarını tanımlamada yardımcı olmaktadır. Bir derginin JCR’da yer alması için 

3 yıl aralıksız yayınlanmış olması ve Web of Science içerisinde indekslenmiş 
olması gerekmektedir.



JOURNAL CITATION REPORTS – JCR - II

Konu başlığını 
seçiniz

Konu başlığı içerisinde yer alan 
dergilerin listesi ve özet bilgileri



JOURNAL CITATION REPORTS – JCR - III

Tarama sonuç sayfasında 
bir dergi ismi 

tıkladığınızda, dergi ile 
ilgili tüm analizler ekrana 

gelecektir.



JOVE - I
JOVE (Journal of Visualized Experiments) dünyanın ilk bilimsel video makale 
veri tabanıdır.

JoVE Biology, hücresel, moleküler ve 
organizmal biyoloji alanlarında teknik ve 
deneysel yaklaşımları içerir. İçeriğinde 2065 
adet video makale bulunmaktadır.

JoVE Cancer Research, kanseri anlamak, 
tespit etmek, tedavi etmek veönlemek
için deneysel yaklaşımları ve yöntemleri 
içerir. İçeriğinde 238 adet video makale 
bulunmaktadır.



JOVE - II

JoVE Genetics, gen fonksiyonunu, gen 
ekspresyonunu veregülasyonunu, 
epigenetik, genetik bozuklukları, 
popülasyon genetiğini ve evrimini 
incelemek için deneysel yaklaşımları içerir. 
İçeriğinde 266 adet video makale 
bulunmaktadır.

JoVE Neuroscience, beyin ve sinir 
sisteminin yapısını, fonksiyonunu, 
fizyolojisini ve patofizyolojisini araştıran 
çok disiplinli bir veri tabanıdır. 
İçeriğinde 1175 adet video makale 
bulunmaktadır.



JOVE - III

Veri tabanında 
videolar dışında 
makalelerin pdf
formatında tam 
metinleri de yer 
almaktadır.



JSTOR

Tarama sonuç sayfasında herhangi bir makaleyi 
görüntülemek istediğinizde, veri tabanının içeriğini 

kullandırma koşullarını gösteren bir kutu açılmaktadır. 
Burada tam metni görüntüleyebilmek ve kaydetmek 

için, koşulları kabul ettiğinizi gösteren

seçeneğini tıklamanız gerekmektedir.

Sanat, fen bilimleri,
sağlık, işletme, dil
ve edebiyat
konularında 3938
adet dergi içeren,
arşiv niteliğinde bir
veri tabanıdır. 1880
yılına kadar geriye
dönük arşive
sahiptir. Dergilerin
ilk çıkış sayısından
günümüze kadar
olan tüm sayılara
tam metin erişim
sağlamaktadır.



KARGER E-JOURNALS

Karger yayınevi tarafından
çıkarılan ve tıp yelpazesi
altındaki tüm konuları
içeren 106 adet bilimsel
dergiyi kapsar. Dergilere
1998’den günümüze erişim
sağlanmaktadır.



MASTERFILE COMPLETE

İşletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden 
kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuda 2.367 adet 
tam metin dergiye ek olarak, 350 adet kitap ve 502.000’den fazla görüntü 
(fotoğraf, harita, bayrak) içeren multidisipliner bir veri tabanıdır. 



MATHSCINET - I
American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde yaklaşık 
3.000.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik 
konusundaki en önemli veri tabanıdır.

Veri tabanı içerisinde yazar, dergi, konu başlığı ve yıla göre atıf
taraması da yapılabilmektedir.



MATHSCINET - II

Article alanına tıklayarak
yayının tam metnine ait
sayfaya yönlendirme yapılır,
eğer yönlendirme yapılan veri
tabanına abonelik varsa
yayının tam metni indirilir.



MEDLINE

National Library of 
Medicine’ın ürettiği, tıp ve 
sağlık alanındaki temel 
danışma kaynağıdır. Veri 
tabanında 5281 adet dergi 
indekslenmektedir. 



OVID

Tıp, hemşirelik ve
eczacılıkla ilgili temel
dergileri kapsamaktadır.
Sadece Lippincott
yayınevine ait 592
derginin tam metnine
ulaşılabilmektedir.



OXFORD JOURNALS ONLINE

Çeşitli disiplinlerde Oxford University
Press’in yayınladığı 466 adet akademik
dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.



PNAS (PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 

AMERICA)

PNAS, dünyanın en önemli çok
disiplinli dergilerinden biridir. Son
gelişmeleri yansıtan makaleler,
araştırma raporları, yorumlar,
eleştiriler ve konferans bildirileri
yayınlamaktadır.



PROQUEST PUBLIC AVAILABLE CONTENT 
DATABASE

Tüm disiplinlere ait açık erişimli 
yayınlardan oluşan bir veri tabanıdır. 

İçeriğinde 4223 adet dergi 
bulunmaktadır.



PSYCARTICLES  (APA – AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION)

American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association
ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 1894’den
günümüze, 120 adet tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Dergilerin
çoğunluğu 1. cildin 1. sayısına kadar uzanmaktadır.



ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC) JOURNALS 
ONLINE

RSC; analitik kimya, biyomoleküler
kimya, biyometal, biyoteknoloji, 
katalizörler, kimyasal biyoloji, 
kristal mühendisliği, çevre bilimi, 
yeşil kimya, inorganik kimya, 
malzeme bilimi, medikal bilimleri, 
nano bilimi, doğal ürünler, organik 
kimya, fotokimyasal bilimler, 
fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, 
polimer bilimler, yumuşak 
malzemeler ve sistemler biyolojisi 
gibi birçok konuda 106 dergiyi 
kapsayan bir kimya veri tabanıdır.



SAE TECHNICAL PAPERS

İçeriğinde,

• 142.100+ Teknik Yayın
• 6.100+ Makale
• 12.700+ Havacılık ve Uzay 

Standartları
• 16.600+ Havacılık ve Uzay 

Malzemeleri Detayları
• 8.600+ Kara Araçları Standardı
• 3.400+ SAE ITC E&A Standardı 
• 160+ eKitap

bulunmaktadır.



SAGE JOURNALS ONLINE

Sage Yayınevi’ne ait 1206 adet tam metin dergiye erişim olanağı sunmaktadır. 
Tam metin erişilebilecek makale künyelerinin solunda         ibaresi yer almaktadır. 



SCIENCE DIRECT
Elsevier Yayınevi’nin,
çeşitli uzmanlık dallarını
kapsayan 2553 adet
dergisine, 1997’den
günümüze tam metin
erişim imkânı sağlayan
bir veri tabanıdır.

Tarama sonuç sayfasında
dergiler, kitap bölümleri ve
referans kaynaklarına ait
sonuçlar bir arada
görüntülenmektedir. Aynı
zamanda abone olduğumuz /
satın aldığımız ve almadığımız
tüm Elsevier koleksiyonu
birlikte yer almaktadır. Makale
ismini üzerinde yer alan

ibaresi
tam metin erişim hakkımız olan
kaynakları göstermektedir.



SCIFINDERⁿ ACADEMIC - I

SciFinder özellikle kimya ve kimya ile ilgili bölümlerin (kimya, yaşam bilimleri,
biyoloji, biyokimya, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik, eczacılık,
tıp, v.b.) kullanabilecekleri önemli bir veri tabanıdır. Bu bilim dallarına ait
dergi, konferans, sempozyum bildirileri, patent, kitap ve doktora tezlerini
içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.

Chemical Abstracts Service (CAS)’in bir ürünü olan Chemical Abstracts’ın
elektronik versiyonudur. 



SCIFINDERⁿ ACADEMIC - II

Veri tabanını kullanabilmek için mutlaka Gazi mail adresine sahip olmalı ve aşağıdaki 
belirtilen linkten, kullanıcı adı ve şifre belirlenerek kayıt olunması gerekmektedir.

Kayıt linki: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corp 
Key=A45F9B1DX86F350ABX70645F372C33F449D1

NOT: Firmadan gelecek e-maildeki linki, kayıt olurken kullandığınız bilgisayardan 
onaylayınız.



SCIMAGO - I

SCImago Journal & 
Country Rank, Scopus

veri tabanında yer alan 
bilgilerden geliştirilen, 

dergileri ve ülke bilimsel 
göstergelerini içeren, bir 

bilimsel yayının bilim 
dünyasına yaptığı katkıyı 
değerlendiren ücretsiz 

bir portaldır. 

Bu değerlendirmede bir 
dergiye yapılan atıflar 

kadar, atıf yapan 
kaynakların kalitesi de 

önemli rol oynamaktadır. 
Yani derginin itibarının 

bir atfın değeri üzerinde 
doğrudan etkisi 
bulunmaktadır



SCIMAGO - II



SPORTDISCUS WITH FULL TEXT

Tam metin arşivi
1930’lara kadar uzanan,
spor ve spor hekimliği
ile ilgili alanları
kapsayan içerisinde 650
adet dergi bulunduran
veri tabanıdır.



SPRINGERLINK
Springer Yayınevi’ne ait 
çeşitli disiplinlerde 3440 
dergiye erişim sağlayan 

bir veri tabanıdır.

Sadece abone olduğumuz 
dergilerin 

görüntülenebilmesi için 

kutucuğundaki işaretin 
kaldırılması 

gerekmektedir.



SPRINGER NATURE

Springer Nature Yayınevine
ait dergilerden oluşan bir
veri tabanıdır. Veri
tabanında tam metin
erişim sağlanabilen
dergilerin sayısı 69’dur.



STATDX
Elsevier Health Science tarafından
sunulan STATdx Radyoloji Online
Karar Destek Sistemi’dir. İçerisinde ;

• 4,300’ün üzerinde genel ve
karmaşık teşhis bilgisi

• Uzmanlar tarafından seçilmiş ve
not eklenmiş 200,000 yüksek
kalitede imaj görüntüsü

• 1,300’den fazla ayırıcı tanı
modülü

• Geniş kapsamlı normal
görüntüleme anatomisi içeriği

• Kolayca sınıflandırılabilir 20,000
hasta konusu, videolar ve öğretici
noktalar

• 195 temel ve gelişmiş prosedür
bilgisi yer almaktadır.



TAYLOR AND FRANCIS Taylor and Francis
veri tabanında
toplam 2226 adet
dergiye tam metin
erişilebilmektedir.

Tarama sonuç 
sayfasında, tam 

metin erişimimiz 
olan makalelerin 

yanında  
işareti 

bulunmaktadır.



TEACHER REFERENCE CENTER

Profesyonel eğitimcilere
yardımcı olmak amacıyla,
280’den fazla hakemli
öğretmen ve yönetici
dergisini özetleri ile
birlikte indeksleyen bir
veri tabanıdır.



THIEME E-JOURNALS

Thieme Yayınevi tarafından
yayınlanmakta olan tıp
konusunda 44, kimya
konusunda 5 dergiye, 2000
yılından günümüze tam
metin erişim sağlayan bir
veri tabanıdır.



TOTAL MATERIA
450.000’in üzerinde metal ve metal dışı
malzemelerin, 20.000.000’dan fazla özellik
kaydını, 26 farklı dil seçeneği ile sunan
dünyanın en kapsamlı malzeme veri tabanıdır.

Tasarım komitesi için 150.000’den fazla
malzemenin gerilme-şekil değiştirme, yorulma
verileri ve daha fazlası ile uluslararası çapraz
referanslar, 74 farklı ulusal standarttaki
450.000 malzeme için 15.000.000’dan fazla
bağlantı sağlamaktadır.

Analitik kaynaklardan bileşen verisini
kullanarak saniyeler içinde malzeme eşlemek,
özel verileri ve eşdeğerlerini bulmak
mümkündür.



TR DİZİN - I
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta
olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler temel konularında, Diş
Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik,
Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri,
Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler
alt konu alanlarında dergilerden
oluşmaktadır.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal
bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin
uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki
uzman ve akademisyenlerden oluşan
komiteler tarafından Dergi
Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak
seçilmektedir.

Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait
bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz
vs.) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi
editörlükleri arasında imzalanan katılım izni
sözleşmesine bağlı olarak, makale tam
metinlerine de erişilebilmektedir.



TR DİZİN - II

İçerisinde bulunan 1300’den fazla dergi 
içerisinde limitlemeler yaparak taramalar 

gerçekleştirebilirsiniz.



WILEY ONLINE LIBRARY

Tarama sonuç sayfasında tam metin 
erişebileceğiniz makalelerin üzerinde           

ibaresi      
yer almaktadır.

Çeşitli disiplinlerde 1497
adet tam metinli Wiley
dergisini kapsamaktadır.
Dergilerin geriye dönük
arşivi 1996-1997 yıllarına
kadar inmektedir.



ZENTRALBLATT MATH (zbMATH)
Zentralblatt MATH (zbMATH)
matematik alanında dünyanın en
kapsamlı ve uzun süredir devam eden
özet ve inceleme hizmeti sağlayan bir
veri tabanıdır. Yaklaşık 3.000 dergi,
kitap serisi ve 180.000 kitaptan alınan
incelemeler ve özetlerle birlikte
yaklaşık 4 milyon bibliyografik kayıt
içerir. Kapsamı 18. yüzyıldan başlar ve
"Jahrbuch über die Fortschritte der
Mathematik" veri tabanının
entegrasyonu ile 1868'den günümüze
kadar tamamlanır.



KANITA DAYALI TIP VERİ TABANLARINA
ERİŞİM



KANITA DAYALI TIP
• Kanıta dayalı tıp, klinik kararları kanıtla desteklemek üzere, güncel araştırma 

bulgularını ve güçlü klinik kararları sistematik olarak bulma, değerlendirme ve 
kullanma sürecidir. 

• Araştırmacılar, kanıtları bulmak için yaptıkları taramalarda, kanıta dayalı tıp için 
özel olarak geliştirilen veri tabanlarına yönelirler. (Cochrane, Best Evidence, 
Clinical Evidence, Clinical Key, UptoDate, Bandolier gibi) 

• Bu veri tabanları, birincil literatürden çıkarılan klinik kanıtları sistematik şekilde 
ve eleştirel bir yaklaşımla gözden geçirip değerlendirerek özetleyen ‘review’ tarzı 
ikincil kaynaklardır.

Birincil Kaynaklar: Bilgiyi barındıran kaynaklar (Kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi, el kitabı, 
almanak, yıllık, rehber) 
İkincil Kaynaklar: Bilgiye yönlendiren kaynaklar



CLINICAL KEY o Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (710) 
o Medical ve Surgical Clinics of North 

America dergileri  
o First Consult Point-of-Care klinik 

monografları (860+) 
o Elsevier Procedure Consult metin içeriği ve 

videoları (312) 
o Elsevier medikal ve cerrahi prosedür 

videoları (21.000+)
o Elsevier tıbbi ve cerrahi kitaplar (995)
o Elsevier ek video, tablo, grafik ve resim 

içerikleri (2.7 milyon+) 
o Klinik Farmakolojik ilaç monografları

(2956)
o Medline içeriği – Tamamı indekslenmiş 

Medline özetleri
o Uygulama Materyalleri - Uygulama rehberi 

(4500+)
o Hasta Eğitim Materyalleri (15.000+)

Tüm tıbbi ve cerrahi uzmanlık
alanlarını kapsayan, kanıta dayalı en
güncel cevapları sunan bir veri
tabanıdır. Clinical Key veri
tabanında,



COCHRANE LIBRARY
Doktor, hemşire, hasta bakıcı, sağlık alanında 
çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve 
hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında 
güncel kanıtlar sunan bir veri tabanıdır. 
Kapsamında 9492 adet sistematik review ve 
protokolun yanı sıra çeşitli konularda 7 ayrı 
veri tabanı bulunmaktadır:

o The Cochrane Database of Systematic Reviews
o Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness
o The Cochrane Central Register of Controlled
o The Methodology Register
o Health Technology Assessment Cochrane

Database of Methodology Reviews
o The Cochrane Database 
o NHS Economic Evaluation Database



DYNAMED National Science
Foundation (American
Ulusal Bilim Vakfı)
desteği ile üretilmiş,
dünyanın en kapsamlı ve
güncel, kanıta dayalı
klinik referans sistemidir.
2000’e yakın hastalık
hakkında, hastalığın
nedenleri, tarihçesi,
fiziksel bulguları, tanısı,
risk faktörleri,
komplikasyonları,
tedavisi, hastalıktan
korunma yolları v.b.
konular hakkında bilgiler
verir.



UPTODATE ANYWHERE
İçeriğinde, 14 uzmanlık dalında 7700’den
fazla konu alanı, 5000’den fazla
derecelendirilmiş tedavi tavsiyesi, 80.000
sayfadan fazla metin, grafik ve özet makale
bulunmaktadır. UpToDate, 4000 hekim
tarafından hazırlanan vaka sunumlarını
içermektedir. UpToDate veri tabanı dergi
içermemektedir. Ancak vaka sunumları
hazırlanırken yararlanılan abstraktlar yer
almaktadır. 4600’den fazla ilaç ve bitkisel ilaç
hakkında kapsamlı bilgiler ile ilaç
etkileşimleri hakkında bilgiler
bulunmaktadır. Hastalara yönelik hazırlanan
400’den fazla konu içeriğini (Patient
Information) kapsar.

Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı bir
bilgi kaynağıdır. Hastalık teşhisinde
bulunulması, tedavi planı hazırlanması
ve klinik bilgilerin etkin bir şekilde
paylaşılmasını sağlar.



ELEKTRONİK STANDART VERİ 
TABANLARINA ERİŞİM



ASTM 
(American Society for Testing and Materials)

ASTM Digital Library kapsamında
12.000’i aşkın standarttan başka 9
adet hakemli dergiye, hakemli özel
teknik raporlara (STPs – Special
Technical Publications), el kitapları
ve monograflara tam metin erişim
mümkündür.

• Demir çelik ürünleri 
• Demir içermeyen metal 
• Metal test metotları ve analitik 
işlemleri 
• İnşaat 
• Petrol ürünleri, yağlar ve fosil 
yakıtları 
• Boya, sıva ve aromatikler 
• Tekstil 
• Plastik 

• Lastik 
• Elektrik ve elektronik yalıtımı 
• Su ve çevre teknolojisi 
• Nükleer enerji, güneş enerjisi ve 
jeotermal enerji 
• Medikal cihazlar ve servisler 
• Genel metotlar ve uygulama 
• Genel ürünler, kimyasal 
teferruat ve son kullanıcı ürünleri



BSOL
67.786 adet standarda tam
metin erişim sağlayan bir
veri tabanıdır. İngiliz, Avrupa
ve uluslararası standartları
içermektedir. Çeşitli uzmanlık
alanlarına ilişkin 53 modül
içermektedir.

• Havacılık & Üretim 
Mühendisliği 
• Ziraat & Ormancılık 
• Anatomi & Fizyoloji 
• Antropoloji 
• Arkeoloji 
• Mimarlık 
• Sanat & Tasarım 
• Biyolojik Bilimler 
• İnşaat 
• İşletme Çalışmaları 
• Kimya Mühendisliği 

• Kimya 
• İnşaat Mühendisliği 
• Klasik & Antik Tarih 
• İletişim & Medya 
Çalışmaları 
• Bilgisayar 
• Dişçilik
• Tiyatro, Dans & 
Sinema 
• Ekonomi 
• Eğitim 
• Elektrik 

Mühendisliği 
• Gıda Bilimi 
• Genel Mühendislik
• Coğrafya 
• Jeoloji 
• Tarih 
• Eğlence, Spor & 
Turizm 
• Arsa & Emlak 
Yönetimi 
• Hukuk 
• Kütüphanecilik& 

Bilgi Yönetimi 
• Dilbilim 
• Madde Teknolojisi 
• Matematik 
• Mekanik 
Mühendislik 
• Tıp 
• Müzik 
• Hemşirelik 
• İlaç & Eczacılık
• Filozofi
• Fizik & Astronomi 

• Politika 
• Psikoloji 
• Sosyal Politika 
• Sosyal Çalışma 
• Sosyoloji 
• İlahiyat 
• Veterinerlik 
• Şehir & Ülke 
Planlama ve 
Düzenleme



TSE – TÜRK STANDARTLARI
18.000’i aşkın Türk standardının tam 
metnini içerir. Standartlarda yapılan 
değişiklikler olan tadiller ve iş programında 
olan standartlar da kapsamında yer alır.

NOT: TSE - Türk Standartlarına erişim, 
yalnızca kütüphaneden gerçekleşmektedir. 
Erişim için Referans Birimine başvurunuz.



ATIFLARA ERİŞİM



BOOK CITATION INDEX - I

2005'ten günümüze 60.000’den
fazla akademik kitabın yayın ve
atıf bilgilerini sunan bir veri
tabanıdır. Book Citation Index'te
tarama yapabilmek için ‘’Editions"
kutucuğunu açarak "Book Citation
Index Science" ya da "Book
Citation Index Social Sciences &
Humanities" seçeneklerinin
işaretlenmesi gerekmektedir.



BOOK CITATION INDEX - II
Kitapların aldıkları atıflar 

‘’Citations’’ alanından, 
kullanılan referanslar 

‘’References’’ başlığından 
görüntülenir.



SCOPUS - I

Tüm disiplinlerde bibliyografik künye, özet ve 
atıf veren bir veri tabanıdır. İçeriğinde 
• 21.500 hakemli dergi, 
• 4200 açık erişim dergi, 
• 360 ticari yayın, 
• 113.000 kitap,
• 530 kitap serisi, 
• 5 patent ofisinden 27 milyon patent ve 
• 7.2 milyon konferans bildirisi 
yer almaktadır.



SCOPUS - II

1 2

3
Taramalar 

1. anahtar kelime / makale isminden,
2. yazar adı / çalıştığı kurumdan veya
3. sadece kurum isminden yapılabilir.



SCOPUS - III

Yazar adınızı girerek 
taramanızı başlatınız.

Çalışmalarını görmek 
istediğiniz yazar adına 

tıklayınız.



SCOPUS - IV

Yazarın 
iletişim 
bilgileri

Ortak yazar 
olduğu diğer 

yazarlar
Yazarın yıllara göre 
yaptığı yayın sayısı

Toplam yayın, atıf alan 
yayın ve atıf sayısı ile h-

index’i

Alınan 
atıf sayısı

Makalenin 
detayı

ile makalenize atıf yapıldığında, veri 
tabanı tarafından size bilgilendirme 

maili gönderilmesini 
sağlayabilirsiniz.



SCOPUS - V

Yazarın, 
makalelerini yayınladığı dergilere göre 

analizi



SCOPUS - VI

Yazarın 
makalelerinin, aldığı atıf sayısına ve yıllara 

göre analizi



SCOPUS - VII

Yazarın, h-indeks 
analizi

h-index nedir?
Bir araştırmacının kaç 
yayınının o yayın sayısı ve 
daha üzerinde atıf aldığıdır.



SOBİAD ATIF DİZİNİ - I

Sobiad Atıf Dizini 1321 derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine
yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye
merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.



SOBİAD ATIF DİZİNİ - II

Sobiad içerisinden yazarlara ait
h-index, yayın ve atıf sayılarını
görüntüleyebilirsiniz.



TÜRKİYE ATIF DİZİNİ
• Tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik,

veterinerlik, fizik tedavi ve
rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri,
beden eğitimi ve spor konularındaki
Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı 528
derginin, 2008’den günümüze, tam
metinleri ile atıfları yer almaktadır.

• Üniversitemiz Kampüslerinden her
kullanıcının bir kereye mahsus olmak
üzere aşağıdaki adresten
kayıt yapması gerekmektedir.

• Veri tabanına erişim her seferinde bu
kullanıcı adı ve şifre ile sağlanacaktır.

• Kayıt adresi: https://turkishclinics.com/Log/yeniKayitOut.faces?d=tr



WEB OF SCIENCE - I

Kapsamında 1975’ten günümüze toplam 13.200 
dergi içeren 

• Science Citation Index Expanded (8500), 
• Social Sciences Citation Index (3000) ve
• Arts & Humanities Citation Index (1700)

veri tabanları bulunmaktadır.

Institute for Scientific
Information (ISI) tarafından 

üretilen, dünyanın önde gelen 
tıp, fen bilimleri, sosyal 

bilimler ile sanat ve beşeri 
bilimler konularındaki süreli 

yayınlardan oluşturulan, konu 
ve atıf veri tabanıdır. 



WEB OF SCIENCE - II

Atıf tarama
sayfası

Gelişmiş 
tarama 
sayfası

Yazar tarama
sayfası



WEB OF SCIENCE - III

Yazar adınızı girerek 
taramanızı 
başlatınız.

Tarama sonuç sayfası

Alınan 
atıf sayısı

linki ile Kütüphanemizin 
abone olduğu dergilerde 

yer alan makalelerin 
tam metinlerine 

erişebilirsiniz.



WEB OF SCIENCE - IV

Yaptığınız taramayı 
‘’Analyze Results’’

linkiyle analiz 
edebilirsiniz.



WEB OF SCIENCE - V

Yaptığınız tarama 
sonuçları sol kısımdaki 
başlıklara göre analiz 

edilebilmektedir.



KEŞİF ARACI



EDS – EBSCO DISCOVERY SERVICE - I

Kütüphanemiz, birden fazla veri tabanında aynı anda tarama yapabilmenizi sağlayan 
keşif aracına abonedir. Bu keşif aracına, web sayfamızdaki başlığı 
altından erişebilirsiniz.



EDS – EBSCO DISCOVERY SERVICE - II

Tarama sonuçları, birlikte taranabilen her veri tabanında tek tek yapılan sonuçları 
kapsamaktadır. Bir veri tabanı içerisinden tam metin erişim hakkı bulunan 
makalelere erişmek için                            linki kullanılırken; erişim hakkı bulunmayan 
makaleler için                              linki kullanılmaktadır. Bu link, dergiye başka bir veri 
tabanı içerisinden erişim hakkımız bulunup bulunmadığını kontrol eder ve var ise 
tam metni ekrana getirir.



VERİ YÖNETİM SİSTEMLERİ



INCITES - I

Bağlantısını kullanarak kayıt 
olabilirsiniz. 

Araştırma girdi ve çıktılarının
ölçümü, güncel trendlerin
takibi ve makalelerin,
dergilerin, kurumların, kişilerin
ve bölgelerin karşılaştırılması
imkanını sunan, bütünleşik
web tabanlı tek akademik
platformdur.

InCites data setleri oluşturmak,
WoS’tan veri kaydetmek gibi
işlemler için kayıt olmak
(register) zorunludur.



INCITES - II

• Web tabanlı bir akademik değerlendirme aracı olan InCites, kurumların ve
araştırmacıların araştırma performansını analiz etmeye olanak tanır.

• InCites araştırmacı ve kuruluşlarının atıf verileri, global metrikleri ve profil
bilgileri ile, akademik performansın değerlendirmesine imkan sağlar.

• InCites ile araştırmacı ve kurumların performansını nitel ve nicel ölçekte
karşılaştırabilir, yeni araştırma trendleri yakalayabilir, gelişime açık
potansiyel alanları keşfedebilir, yeni ortaklıklar ve fon olanakları bulabilir
ve metriklerden faydalanarak araştırma stratejileri geliştirebilirsiniz.



REFERANS YÖNETİCİLERİ



ENDNOTE - I
EndNote yazılımı, tez /
makale yazma, atıf
yapma, referans listeleri
oluşturma, farklı dergi /
tez formatlarına göre
düzenleme ve hangi
dergilerde
yayınlayabileceğinize dair
önerilerde bulunma gibi
birçok özelliğiyle bilimsel
araştırma, makale yazım
ve yayın sürecinde sizlere
yardımcı olabilecek
referans yönetim aracıdır.



ENDNOTE - II
EndNote’da yapılabilecekler

Online veri 
tabanlarında / 
kütüphane 
kataloglarında makale 
arama ve kişisel 
kütüphaneye 
kaydetme

Makale yazımında atıf 
yapma, bibliyografya 
(kaynakça) oluşturma, 
farklı dergi formatları 
için düzenleme...)

EndNote Manuscript
matcher özelliği ile 
makaleyi yayınlamak 
için en uygun derginin 
seçimi



MENDELEY
Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başka araştırmacılarla
işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olan ücretsiz bir
referans yöneticisi ve akademik sosyal ağdır.

Mendeley’de yapılabilecekler:
• Araştırdığınız konu ile ilgili

makaleleri bulabilme
• Otomatik bibliyografyalar

oluşturma
• Diğer referans yöneticilerinden

makaleleri Mendeley
kütüphanesine aktarabilme

• iOS ve Android uygulamalarıyla
her tür cihazdan Mendeley
kütüphanesine erişim

• Çevrimiçi olarak diğer
araştırmacılarla işbirliği
yapabilme



İNTİHAL ENGELLEME PROGRAMLARI



ITHENTICATE (MAKALE)
Akademik yayınlarla ilgili
intihali engelleme konusunun
öneminden hareketle, TÜBİTAK
Ulakbim tarafından sağlanan ve
doğrudan akademik yayınların
değerlendirilmesi ile ilgili (tez
ve öğrenci ödevleri hariç)
kapsamlı bir akademik içeriğe
sahip olan iThenticate İntihal
Engelleme Programı
kullanıcıların makale ya da
makale taslaklarındaki
benzerlik oranlarını tespit
etmek için kullanılmaktadır.

Programla ilgili akademik hesap oluşturmak 

• Dahili telefon

Programla ilgili akademik hesap oluşturmak 
isteyen doktorasını tamamlamış Gazi Üniversitesi 
öğretim üyelerinin, erişim tanımlamaları ve 
hesap aktivasyon işlemleri için 
ithenticate@gazi.edu.tr adresine, Gazi E-
postalarını kullanarak mail göndermeleri 
gerekmektedir. 

İlgili öğretim üyelerinin erişim tanımlaması için 
ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır: 
• Unvanı 
• Ad Soyad
• Kurum Sicil No 
• Bölüm 
• Gazi Üni. E-posta 
• Dahili telefon



TURNITIN (TEZ)

Turnitin, sadece
yüksek lisans ve
doktora tezlerinin
kontrolünü sağlamak;
intihalleri ve usulsüz
alıntıları engellemek
amacıyla kullanılan bir
yazılım programıdır.



İNTİHAL.NET - I
İntihal.Net birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş
internet tabanlı bir intihal tespit ve raporlama yazılımıdır.



İNTİHAL.NET - II

Bireysel Kayıt alanına 
giderek kurumsal mail 

adresleriyle kayıt 
gerçekleşmektedir.



Bilgi, geleceğimizi aydınlatan ışıktır…



TEŞEKKÜRLER


