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Wolters Kluwer OVID: Your 

Resources of the Month 

Have Arrived! 

Ovid offers you the chance to test drive our 

best-in-class content each month - at no 

cost! To test drive your complimentary 

access to databases and journals, click on 

the link and fill out the form. You will 

receive a confirmation email with a user 

name and password. You can then log into 

Ovid® and access the resource until the 

end of the month. 

Increase awareness and usage of 

eResources across your library with 

Ovid Discovery! 

  

   

 
   

 
 

 

 

 

 

 

     ELSEVIER Clinical Skills | Content Update August 2018 

        Dear Clinical Skills Customers, 

Please click here for the list of Elsevier Clinical Skills 

Content and Demonstration Updates for August.  

PLEASE NOTE: The skills on this list will be active at the 

end of August. 

 
   

 
  

 

 
 
 

 

http://www.ovid.com/site/index.jsp
http://www.ovid.com/site/index.jsp
http://www.ovid.com/site/index.jsp
http://elsevier-m.neolane.net/nl/jsp/m.jsp?c=%401N5AOCuVCN1mmKLXcN%2FFXD71SJ8aWu2dEr4al7cPMPg%3D&kbmRecipientKyCd=K71869054&keyCode=18N16238&
http://info.advertising.lww.com/hNgXdIH00F000aRdg020E0z
http://info.advertising.lww.com/dc/r0myFiQ4EDZkbdc9qyPL_tzf9jcOICe6k22tU1eyN1g1ZP2qPUYzy1G7s0x2loX7RA_2Oe1MYlH1swRVjIuUfYZgv5CY55N3YYQ639jKuAs51wI8dTXNIupp2M83QHRv/m000g120I0aRXNgzHde0FE0


 

Wiley Digital Archives Veri Tabanı'na Deneme 
Erişimi 

 
Değerli Bezmialem Mensupları, 

 
Bilimsel araştırmalarınızı akademik içeriğiyle destekleyen 

Wiley yayınevine ait Wiley Digital Archives deneme 
erişimimiz başlamış bulunmaktadır. 

 
Wiley Digital Archives 3 büyük arşivden oluşmakta ve 

içeriğine her geçen gün  yeni arşiv koleksiyonları 
eklenmektedir. Kütüphane kullanıcılarına tıp dahil olmak 
üzere neredeyse tüm bilim alanlarında araştırmalarında 

destek olacak benzersiz tarihsel birincil kaynaklara 
elektronik erişim imkanı vermektedir. Fotoğraf, alan 

çalışmaları, raporlar ve daha pek çok doküman ilk defa 
elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına 

sunulmuştur. 
 
 
 

Erişim linki; https://app.wileydigitalarchives.com/wiley/ 

 
  

 
 

 

 
                       

Transparent Language Veri Tabanı'na 

Deneme Erişimi 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Her dilde binlerce kelime, cümle, telaffuz ve diyalogların 

öğrenilmesini sağlayan Transparent Language veritabanına 

deneme erişimimiz başlamış bulunmaktadır. 

80+ farklı yabancı dil içeren Transparent Language Online, 

Amerikan (ABD) Hükümeti ve Askeri Kuvvetleri tarafından 

personelin yabancı dil eğitiminde de kullanılan Transparent 

Language dünyanın önde gelen online yabancı dil eğitim 

sistemidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet/Pages/Index.aspxhttp:/bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1330
http://intranet/Pages/Index.aspxhttp:/bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1330
https://app.wileydigitalarchives.com/wiley/
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1332
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1332
https://education.transparent.com/bezm/game/ng/#/login


  

   

 
  

 

 

  

Natural Medicines (Doğal Bitkisel 

İlaçlar ve Geleneksel-Tamamlayıcı 

TIP) Veri Tabanı     

 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Doğal-Bitkisel İlaçların tıbbi kullanımı 

ve Tamamlayıcı TIP uygulamaları ile 

ilgili veritabanı "Natural Medicines" 

deneme erişimine açılmıştır. 

  

   

 
  

 

  

Vidobu Online Eğitim Video 

Kütüphanesi’nin 2 ay süreli kullanımı 

üniversitemiz için deneme erişimine 

açılmıştır. 

Öğrenci, akademisyen ve üniversitemiz çalışanlarının 

www.vidobu.com   adresine kütüphane IP'si üzerinden 

girmeleri yada Off Campus özelliğini kullanarak edu. 

uzantılı mailleri ile kullanıcı girişi yapmaları sınırsız erişim 

için yeterli olacaktır. 

İlk aşamada sistem her giren kişiyi "misafir" olarak 

tanımlayacak ve erişime izin verecektir. Ancak kişiler 

isterse ilk videodan sonra çıkan yönlendirme ile üye girişi 

oluşturabilir. 

Üniversite mailleri ile üye olan kullanıcılarımız 

https://www.vidobu.com/edu/   linki ile kampüs dışından da 

erişim sağlayabilirler. 

Son Erişim Tarihi: 10.12.2018 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1333
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1333
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1333
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1335
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1335
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1335
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1335
http://www.vidobu.com/
https://www.vidobu.com/edu/
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
https://www.vidobu.com/


  

 

  

BioOne Complete Veri Tabanı 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

BioOne Complete veri tabanı 21 Kasım 2018 tarihine 

kadar deneme erişimine açılmıştır.BioOne Complete, 

biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi ve benzeri konu alanlarında 

yayın yapan 158 yayınevine ait 200'den fazla dergiye tek 

bir platforma erişim vermektedir. 

Erişim Tarihleri: 12 Ekim – 21 Kasım 2018 

 
   

 
 

 
  

 

  

 
 
 
 

Bezmialem 

Valide Sultan 

Kültürel Mirası 

Projesi  

Üniversitemiz, inovasyonun 

lider şehri İstanbul için değerli 

bir projeye adım attı. 

 

 

 

 
   

 
  

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1336
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/istka.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/istka.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/istka.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/istka.aspx
http://www.bioone.org/


 

  

Lebib Yalkın Mevzuat 

Veri Tabanı 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Lebib Yalkın Mevzuat Veri Tabanı 25 

Aralık 2018 tarihine kadar üniversitemize 

deneme erişimine açılmıştır. 

 
   

 
  

 

  

Kütüphanelerimize Yeni Gelen 

Basılı Yayınlar 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Üniversitemiz Enstitü ve Fakültelerimiz tarafından 

verilen kitap siparişlerinden kütüphanemize ulaşan 

yayınlara aşağıda paylaşılan liste üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-

Detay.aspx?q=1341 

 

 

 

 

 
   

 
  

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1337
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1337
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1341
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1341
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1341
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1341
https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/bezmialemvakif-uni
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/ana-sayfa.aspx


 

  

EndNote Referans Yönetim Aracı X9 

Windows ve Mac Lisansı Güncel 

Sürümü 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Kurumsal abonelik sağladığımız EndNote 

referans yönetim aracı X9 Windows ve 

Mac versiyonu çıkmıştır. X9 Windows ve 

Mac Lisansı güncel sürümü  ile ilgili 

bilgilere kurum içi intranet sayfamızda 

Endnote Bilgilendirme başlığı altından 

(EndNote olarak intranette arama 

yaparak ulaşabilirsiniz) erişim 

sağlayabilirsiniz. 

Intranet Linki; 

http://intranet/Pages/Endnote.aspx 

 
   

 
  

 

  

“Direktörlüğümüzün 

akademisyenlerimiz ve 

öğrencilerimiz için 

düzenlediği veri tabanı 

eğitim seminerlerimiz tüm 

hızıyla devam ediyor”  

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Yeni eğitim-öğretim yılına girmemiz ile birlikte 

direktörlüğümüzün sene içi veri tabanı 

eğitimlerimiz bu sene de devam edecektir. 

Bilgilerinize sunarız, 

 
   

 

https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/endnote-x9
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/endnote-x9
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/endnote-x9
http://intranet/Pages/Endnote.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
https://researchsoftware.us2.list-manage.com/track/click?u=9c1de273ac30bd84c54c749bc&id=c2553016d8&e=44703bf4da
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/ana-sayfa.aspx


  

 

 

Kütüphanemizin Yeni Hizmeti 

Turkcell Dergilik Sizlerle! 

Değerli Bezmiâlem mensupları,  

Kütüphanemiz bu ay itibariyle "Turkcell Dergilik" hizmetini 

sizlere sunmaya başlayacaktır. Turkcell Dergilik ile siz 

kullanıcılarımız, spordan modaya; yaşamdan eğlenceye; iş 

dünyasından hobiye; dekorasyondan mutfağa Türkiye'nin 

popüler yüzlerce dergi ve gazetelerin güncel sayılarını 

dijital ortamda okuma fırsatı bulacaksınız. 

Bilgilerinize sunarız, 

 

 
 

  

 
  

 

  

Direktörlüğümüz tarafından, 

Web of Science Eğitim 

Semineri düzenlendi. 

Değerli Bezmialem Mensupları, 

 

Jamal El Ouahi tarafından verilen eğitim İngilizce 

dilinde yapıldı.  

Clarivate Analytics firmasının ürünü olan Web Of 

Science üzerine önemli 

Bilgiler paylaşıldı. 

 

Seminer Bilgileri 

Yer : BVU Senato Salonu 

Başlangıç Tarihi : 25.10.2018 14:00:00 

Bitiş Tarihi : 25.10.2018 17:30:00 

 

 

 
   

 
 

  

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1343
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1343
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Etkinlik-Detay.aspx?q=455&k=web-of-science-egitim-semineri-2018
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Etkinlik-Detay.aspx?q=455&k=web-of-science-egitim-semineri-2018
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Etkinlik-Detay.aspx?q=455&k=web-of-science-egitim-semineri-2018
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/ana-sayfa.aspx


 

  

Direktörlüğümüz ve Ankos 

Derneği işbirliği ile 

düzenlenecek olan 1. 

Sağlıkta Bilgi ve Belge 

Yönetimi Sempozyumu’nun 

duyuruları yapıldı. 

 

Yer : Erich Frank Konferans Salonu 

Başlangıç Tarihi : 22.11.2018 08:30:00 

Bitiş Tarihi : 23.11.2018 17:00:00 

 

1.Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, 

Erich Frank Konferans Salonunda 

gerçekleşecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 
 
    

 

 

 
 

  

 

  

Direktörlüğümüz tarafından 

“Elektronik Veri Tabanı 

Değerlendirme Anketi” 

yapılmıştır. 

        

 

 

Değerli Kullanıcılarımız, 

Sizlerin daha iyi bir hizmet almanız adına, 

Elektronik veri tabanları üzerine bir anket 

uygulanmıştır. Sonuçları değerlendirilip, anket 

doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  

       Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 
   

 

http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/ana-sayfa.aspx


 
  

 

  CNKI AcademicReference 

veritabanıdeneme erişimine 

açılmıştır. 

       

Değerli Bezmialem Mensupları, 

Çin - CNKI AcademicReference veritabanı 1 ay süreli tam 

metin deneme erişimine açılmıştır. 

İçerisinde İngilizce 13 Milyon abstract ve 1.2 milyon full-

text makale bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Master ve Doktora tezleri, Konferans 

bildirileri gibi farklı tür kaynaklara da erişim 

sağlanmaktadır. 

                              ERİŞİM LİNKİ: http://ar.cnki.net/ 

 

 
   

 
  

 

  GALE Reference Complete Veri 

Tabanı deneme erişimine 

açılmıştır. 

       

Değerli Bezmialem Mensupları,  

 

GALE Reference Complete, birincil ve ikincil 

kaynaklardan oluşan en büyük sanal kütüphane veri 

tabanı deneme erişimine açılmıştır. 

 

Erişim Adresi: http://www.galepages.com/bezmialem  

 

Deneme Erişimi Süresi : 21 Eylül – 2 Kasım 

 

 

 
   

 
 

http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1304
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1304
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1304
http://ar.cnki.net/
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1308
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1308
http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?q=1308
http://www.galepages.com/bezmialem


 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
          

kutuphane@bezmialem.edu.tr  

 
              @bvukutuphane                   @bvu_kutuphane                    @bezmialemkutuphane     

 

mailto:kutuphane@bezmialem.edu.tr
https://www.facebook.com/bvukutuphane/
https://twitter.com/bvukutuphane
https://www.instagram.com/bezmialemkutuphane/

