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KONUSU
26 adet kitap, 201 adet animasyon ve
1000’den fazla görüntü İlaç Veritabanı,
Vaka Sunumları, Öz değerlendirme,
Eğitim Müfredat özelleştirme, Hesap
Makineleri, Kılavuzları içerir
ACS tarafından yayınlanmakta olan ACS
veritabanından kimya alanında ve ilgili
disiplinlerde tam metin 48 dergiye
elektronik erişim sağlanmaktadır.En
eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin
arşiv erişimleri mevcuttur.
2007 den günümüze Ortadoğu ile ilgili
siyasi ekonomik sosyasl ve güvenlik
konularında 6000 den fazla yayını
kapsar.
Fizik konu alanında alttaki 14 adet dergiyi
içerir. Ayrıca PROLA veri tabanı ile arşiv
erişimi de sağlar.
Mühendislerin gereksinim duydukları
teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir
koleksiyona sahiptir. Paket ayrıca ASTM
standartlarını ve 7 adet dergiyi
içermektedir.
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Cerrahi ve tıbbi mudahale videoları,
uygulama rehberleri, hastaları eğitici
broşurler ve MEDLINE’ın tamamı gibi
diğer değerli içerikle birleştirerek sunan
tıp veritabanıdır.
Sosyal ve Beseri Bilimler, Fen
Bilimleri,Eczacilik
Din,Muzik,Dil,Teknoloji,Muhendislik ve
Mimarlik alaninda faaliyet gösteren 264
adet derğiyi kapsar
Hemşirelik ve sağlıkla ilgili 610 adet tam
metin dergiyi kapsar
Eğitim bilimleri konusunda 1060 adat tam
metin dergiyi kapsar
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Kütüphanemiz veri tabanlarında olmayan
birimlerin istediği 21 adet dergiyi kapsar
Ebook Academic Collection veri tabanı
132.000’den fazla e-kitap icermektedir
Hiperkitap tam metin Türkçe e-kitap
veritabanıdır
Türkçe yayınlanmış 280 adet Türkçe
dergiye tam metin erişim sağlar
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Her gün güncellenen, birbirine
hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı
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JSTOR

LexisNexis
Academic
OUP (oxford
Journals Online)
Ovid Anatomi
Proquest
Agricola
Proquest Central

Proquest Ebray

(Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler,
Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler,
Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları
ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli
İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa
Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete
günlük olarak sisteme girilmekte ve
değişiklikler aynı gün yerlerine
işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları,
Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve
Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları,
Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü
(metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki
Duyurular gibi faydalı servisler yer
almaktadır
Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen
bilimleri, tarih, edebiyat konularında
dergileri içeren paketlerden oluşur.
Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme,
ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik,
müzik konularında paketler de yer
almaktadır.
Hukuk, işletme, finans, ekonomi ve tıp
alanlarında; hukuki, finansal ve tıbbi
kaynakları online ortamda kullanıma
sunmaktadır.
İnsan bilimi, yasalar, yaşam bilimi,
matematik, fizik, tıp ve sosyal konularda
285 adet tam metin dergileri kapsar
İnsan anatomisi ile ilgili görsel videolarla
destekleyici tıbbi bilgiler verir.
Ziraat konusunda 154 adet dergiye tam
metin erişim sağlar
İşletme,pskoloji,fizik,sağlık,eğitim gib pek
çok alanda 39 veritabanını içeren 160'ın
üzerinde konunun kapsandığı en geniş
multidisipliner tam metin veritabanıdır.
141.000 üzerinde elektronik tam metin
kitap içeren Ebrary Academic Complete EKitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 16
akademik koleksiyonu kapsamaktadır.
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Proquest
Dissertations
and Thesist
Reaxys

Uluslararası tezlerde dünyanın en geniş
arşivine sahiptir.
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Temel kimya içeriğinin yanı sıra tarım,
biyokimya, enerji, mühendislik, madde
bilimi, tıp, eczacılık, çevre bilimi, vb.
alanlarda da içeriği genişletilmiştir.

tıklayınız

SAGE Premier
Journals

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi
konularda 783 (23'ü açık erişimli olmak
üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam
metin erişim imkânı sağlar.
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SOBİAD

Sosyal bilimler alanında atıf
veritabanıdır.
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Turnitin
UpTo Date

İntihal kontrol veritabanıdır.
UpToDate dünyanın en çok kullanılan
klinik bilgi kaynaklarından biridir

tıklayınız
tıklayınız

Wiley Online
Library

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar
bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik,
hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik,
istatistik, fizik, psikoloji alanlarında
Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan
1.392 tammetin dergiye genel olarak
1997'den günümüze erişim sağlar.
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CAB

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri,
ormancılık, insan beslenmesi,
veterinerlik, tıp ve çevre konularından
oluşan veri tabanıdır.
12224 Adet dergiyi kapsar
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EEE Xplore veritabanı, elektrik ve
elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri,
bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer
bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır
Sağlık, Eğitim, sosyal bilimler,
mühendislik gibi alanlarda bilgi veren
300 den fazla dergi ve 2500 den fazla
kitap içeren veritabanıdır
İntihal engelleme veritabanıdır
Lippincott Williams & Wilkins yayınevi
tarafından yayınlanan tıp konusundaki
346 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
Veritabanına girildiğinde gelen sayfadan
"your journals@ovid" seçeneği
seçilmelidir
ScienceDirect, Elsevier yayınevinin, çeşitli
uzmanlık dallarını kapsayan 2242
dergisine, 1997’den günümüze tam metin
erişim imkanı sağlayan bir
disiplinlerarası veritabanıdır.
Bibliografik / Atıf veritabanı
Springer yayınevi tarafından yayınlanan
ve kimya, fizik, tıp, matematik, hukuk,
ekonomi vb. konularını kapsayan 2073
adet dergiyi geri dönüşümlü olarak tam
metin erişim sağlamaktadır
Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji,
eczacılık, tıp, biyoloji, psikoloji, eğitim,
işletme, kimya ve beşeri bilimlerde
yaklaşık 1804 dergiye 1997'den itibaren
tam metin erişim sağlamaktadır.
Bibliografik / Atıf veritabanı
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IEEE/IEE
Electronic
Library
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