
VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU
DERGİ-KİTAP SAYISI 

(ADET)

Academic Search Complete

(EBSCOHOST)

8.500'den fazla elektronik 

süreli yayına tam metin 

içerik sağlayan çok 

disiplinli akademik bir veri 

tabanıdır. Bu veri tabanı 

12.500'den fazla derginin 

yanı sıra monograf, rapor 

ve konferans 

yayınlarından oluşan 

13.200'den fazla yayını 

indeksler ve bu yayınların 

özetlerine erişim sağlar.

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

8.772  (e-dergi)

1.352 (e-kitap)

200 (report)

188 (proceedings)

62 (newsletter)

12 (newspaper)

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)

American Chemical 

Society tarafından 1879 

yılından günümüze kadar 

yayınlanan, kimya ve ilgili 

alanlarına yönelik 44 

dergiye tam metin erişim 

olanağı sağlar.

KİMYA VE İLGLİ ALANLAR

TAM METİN (1879 

yılından günümüze 

kadar)

ABONELİK DEVAMI
44 (e-dergi)

1 (book series)

Applied Science & Business Periodicals 

Retrospective Index

(EBSCOHOST)

Teknoloji, şirket raporları 

ve işletme alanlarında 

yaklaşık 1.700 süreli 

yayından 4.5 milyon 

makale için atıf sağlar.

DİSİPLİNLER ARASI
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

BMJ JOURNAL COLLECTION

British Medical 

Association tarafından 

yayınlanan 2014 yılına ait 

28 dergiye tam metin 

erişim olanağı sağlar.

SAĞLIK TAM METİN
2014 YILI SAYILARINA 

ERİŞİM
28 (e-dergi)

Business Source Complete

(EBSCOHOST)

İşletme alanında (yönetim, 

ekonomi, finans, 

muhasebe, uluslarası 

işletme, ülke raporları, 

şirket profilleri vb.) 

1,300'den fazla dergisi ile 

birlikte bibliyografik ve 

tam metin içerik sağlayan 

akademik bir veri 

tabanıdır.

İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

15.716 (report)

3.634 (e-dergi)

824 (e-kitap)

126 (newsletter)

71 (proceedings)

13 (newspapper)

2 (thesis)

1 (bok series)

China English Journals Database (CNKI)

Çin’de yayımlanan İngilizce 

akademik e-dergi 

veritabanıdır. 300 

civarında akademik e-

dergiyi (Temel Bilimler, 

Teknoloji, Tıp, Ziraat, 

Siyaset Bilimi, Ekonomi, 

Hukuk, Tarih, Edebiyat ve 

Eğitim alanlarında) kapsar. 

Konu, yazar, kurum, 

makale başlığı, makale 

özeti, anahtar sözcük veya 

tam metin içinde arama 

sağlar.

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN YENİ ABONELİK (2015) 295 (e-dergi)

DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

Diş hekimliği konusunda 

dünyanın tek tam metin 

veri tabanıdır. 300’den 

fazla temel akademik 

derginin indekslenip 

250’den fazlasının tam 

metin olarak yer aldığı 

Dentistry & Oral Sciences 

Source da ayrıca onlarca 

kitaba, konferans kaydına 

ve dergiye tam metin 

erişim sağlanmaktadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ TAM METİN ABONELİK DEVAMI

239 (e-dergi)

31 (e-kitap)

1 (newsletter)

1 (newspapper)



DynaMed-EBSCOHOST

2000’e yakın hastalık 

hakkında doğrudan tedavi 

ve tanıya yönelik bilgiler 

verir. Kanıta dayalı bir veri 

tabanıdır.

SAĞLIK TAM METİN ULAKBİM ABONELİK  -

EBSCO DISCOVERY SERVICES (EDS)

Kurumumuzun abone 

olduğu tüm elektronik 

kaynakları künyeleri ile 

birlikte  tam metin olarak 

tek bir arayüzden tarama 

yapılmasını sağlayan 

kurumumuza özel bir 

tarama motorudur. 

ARAMA MOTORU KEŞİF ARACI ABONELİK DEVAMI  -

EBSCO E-Book Clinical Collection

Tıp, Hemşirelik, Sağlık 

Kurumları Yöneticiliği, 

Evde Bakım, Fizyoterapi, 

Pskiyatri ve ilgili pratik 

çalışmalar üzerine seçilmiş 

2,000’den fazla elektronik 

tam metin kitaptan 

oluşmaktadır.

SAĞLIK TAM METİN YENİ ABONELİK (2015)
2.143  (e-kitap)

1 (proceedings)

EBSCO e-books

(EBSCOHOST)

Çeşitli disiplinlerde 

yaklaşık 3500 e-kitaba tam 

metin erişim sağlayan E-

kitap platformudur.
DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK 3.506 (e-kitap)

EBSCO MEDLINE COMPLETE

TIP ana konu başlığı olup 

ilgili diğer disiplinler olan 

Eczacılık, Hemşirelik, 

Veterinerlik ve Hasta 

Bakımı Yönetimi ile ilgili 

önemli 2.400 dergiyi tam 

metin sunmaktadır.

SAĞLIK TAM METİN ABONELİK DEVAMI

2.417 (e-dergi)

13 (report)

9 (newsletter)

2 (proceedings)

1 (book series)

EMERALD HEALTH & SOCIAL CARE 

COLLECTION

Sağlık ve sosyal bakım ile 

ilgili konularda 38 derginin 

2014 yılı sayılarına tam 

metin erişim sağlar. SAĞLIK TAM METİN
2014 YILI SAYILARINA 

ERİŞİM
38 (e-dergi)

ENDNOTE

Kişisel bilgi veritabanınızı 

oluşturarak, bibliyografik 

bilgileri  saklamanıza, 

düzenlemenize, 

taramanıza, paylaşmanıza 

olanak sağlayan ve makale 

yazım sürecinizde 6.000’in 

üzerindeki dergi stiliyle 

metin içi atıf ve 

referanslarınızı 

biçimlendirebileceğiniz 

web tabanlı özel bir 

bibliyografya programıdır.

YAZILIM
BİBLİYOGRAFYA 

YAZILIMI
ABONELİK DEVAMI  -

ERIC

(EBSCOHOST)

Eğitim bilimleri alanında 

1,3 milyondan fazla kayıt 

içeren ERIC 323 kaynağa 

erişim sağlar. DİSİPLİNLER ARASI
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

European Views of the Americas: 1493 

to 1750

(EBSCOHOST)

Amerika kıtasına ilişkin 

Avrupa kökenli 

çalışmalarla ilgilenen 

kütüphaneler, 

akademisyenler ve 

bireyler için çok değerli bir 

dizindir. Veri tabanı dünya 

akademisyenlerince iyi 

bilinen ve güvenilir 

kaynakçadan meydana 

getirilmiştir.

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK 6 (e-kitap)



GreenFILE

(EBSCOHOST)

Küresel ısınma, 

sürdürülebilir tarım, 

yenilebilir enerji ve geri 

dönüşüm gibi çevresel 

konuları içerir. Bu veri 

tabanı 384.000'den fazla 

kaydın özet ve indeks 

bilgilerine ve  4700'den 

fazla açık erişim kaynağa 

erişim sağlar

ÇEVRE BİLİMİ TAM METİN ULAKBİM ABONELİK
6 (e-dergi)

8 (report)

HUKUKLİNK

Mevzuat ve içtihat 

programlarının yanında e-

dergiler, makaleler, 

dilekçeler ve hukuk 

konusunda pratik bilgileri 

içeren 23 e-dergiye erişim 

sağlar.

HUKUK TAM METİN ABONELİK DEVAMI 23 (e-dergi)

IEEE Xplore

Elektrik ve elektronik, 

bilgisayar bilimleri, bilgi 

teknolojileri, bioteknoloji, 

fizik ve pek çok 

mühendislik alanında 

3.700.000'dan fazla yayına 

tam metin erişim sağlar.

TEKNOLOJİ/MÜHENDİSLİK TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

480 (e-dergi)

1 (e-kitap)

1 (proceedings)

INFORMA HEALTHCARE

Sağlık alanında 240 

dergiye erişim sağlar.
SAĞLIK

TAM METİN (1930 

yılından günümüze 

kadar)

YENİ ABONELİK (2015) 244 (e-dergi)

ITHENTICATE

Doğrudan akademik 

yayınların 

değerlendirilmesi ile ilgili 

kapsamlı bir içeriğe 

sahiptir. Üniversiteler 

tarafından akademik 

düzeyde üretilecek 

makalelerdeki kopyacılık 

oranının tespiti için (intihal 

tespitinde) otomatik 

olarak kullanılmaktadır. 

AKADEMİK İNTİHAL ANALİZ ULAKBİM ABONELİK  -

International Endodontic Journal 

Wiley yayıncısının bir 

ürünü olan derginin 1967-

2015 yılları arasındaki arşiv 

sayıları ile birlikte tüm 

sayılarına erişim 

sağlanmaktadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ

TAM METİN (1967-

2015 yılları arası 

erişim)

1967-2015 YILLARI TÜM 

SAYILARINA ERİŞİM
1 (e-dergi)

JAYPEE DIGITAL

Sağlık bilimleri, Tıp, Diş 

Hekimliği ve Hemşirelik 

alanındaki ders kitapları, 

profesyonel kaynak 

kitaplar, videolar ve 

dergileri içermektedir.

SAĞLIK TAM METİN YENİ ABONELİK (2015)
36 (e-dergi)

2.000 (e-kitap)

JOURNAL OF ENDODONTICS

Elsevier yayıncısının bir 

ürünü olan derginin 2008-

2015 yılları arasındaki tüm 

sayılarına erişim 

sağlanmaktadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ

TAM METİN (2009-

2015 yılları arası 

erişim)

2008-2015 YILLARI TÜM 

SAYILARINA ERİŞİM
1 (e-dergi)



KARGER JOURNALS

Tıp yelpazesi altındaki tüm 

konuları kapsayan yüksek 

etki faktörüne sahip 140 

bilimsel dergiye arşiv 

sayıları ile birlikte erişim 

sağlar.

SAĞLIK

TAM METİN (1890 

yılından günümüze 

kadar)

YENİ ABONELİK (2015) 206 (e-dergi)

Library, Information Science & 

Technology Abstracts (LISTA)(A&I)

(EBSCOHOST)

Kütüphanecilik ve ilgili 

alanlarda yayınların 

taranmasına olanak sağlar. KÜTÜPHANECİLİK VE İLGİLİ 

DİSİPLİNLER

BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

MEDLINE

(EBSCOHOST)

Tıp, hemşirelik, diş 

hekimliği, veterinerlik ve 

koruyucu hekimlik 

alanlarında bilgi içeren bir 

veri tabanıdır. National 

Library of Medicine 

tarafından kurulan bu veri 

tabanı 5.400'den dergiden 

atıflara ulaşmak için MeSH 

(Medical Subject 

Headings) sistemini 

kullanır.

SAĞLIK
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

Newswires

(EBSCOHOST)

Associated Press, United 

Press International, PR 

Newswire, Xinhua, CNN 

Wire, and Business 

Wire kanallarından küresel 

haberlere erişim sağlar.
DİSİPLİNLER ARASI

BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

OVID LWW

Sağlık bilimleri alanında 

345 adet tam metin 

dergileri içermektedir.

SAĞLIK TAM METİN ULAKBİM ABONELİK
339 (e-dergi)

7 (newsletter)

Regional Business News

(EBSCOHOST)

80 tane işletme içerikli 

bilimsel, gazete ve 

magazin dergisi içeriğini 

oluşturur. Tüm dünyadan 

habeleri içeren bu veri 

tabanının içeriği her gün 

yenilenir

İŞLETME
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

SCIENCEDIRECT

Yaklaşık 2,500 dergiden 12 

milyondan fazla makale 

içeren çok disiplinli ve tam 

metin bir veri tabanıdır. DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK 2.256 (e-dergi)

SCOPUS

Bilim, teknik, sosyal ve 

beşerİ bilimler ve tıp 

bilimleri alanlarında 

20,870'den fazla hakemli 

derginin yanı sıra 30,000 

kitap ve 5,5 milyon 

konferans tebliği için özet 

ve atıf sağlayan bir 

dizindir.

DİSİPLİNLER ARASI
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

SPRINGERLINK

Edebiyat, sosyal bilimler, 

teknoloji, hukuk, 

matematik ve tıp 

alanlarında yaklaşık 2,900 

hakemli dergi içeren bir 

veri tabanıdır.

DİSİPLİNLER ARASI

TAM METİN (1997 

yılından günümüze 

kadar)

ULAKBİM ABONELİK 2.652 (e-dergi)



Teacher Reference Center (A&I)

(EBSCOHOST)

Yaklaşık 280 eğitmen 

dergisinden indeks ve özet 

sağlayan bir veri tabanıdır.
EĞİTİM BİLİMLERİ

BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

THE COCHRANE LIBRARY

Her çeşit koruyucu sağlık 

hizmetleri sunan doktor, 

hemşire, bakıcı, sağlık 

alanında çalışan 

profesyoneller, politika 

üreticileri ve hastalar için 

tedavilerin etkililiği 

hakkında güncel kanıtlar 

sunmaktadır

SAĞLIK
ÖZ - KANITA DAYALI 

TIP
ABONELİK DEVAMI 3 (e-dergi)

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF 

MEDICINE

1990 yılından günümüze 

kadar tüm sayılarına tam 

metin erişim 

sağlanmaktadır.
SAĞLIK

TAM METİN (1990 

yılından günümüze 

kadar)

ABONELİK DEVAMI 1 (e-dergi)

TYLOR&FRANCIS

Beşeri ve sosyal bilimler ve 

teknoloji alanlarında 

1,900'den fazla hakemli 

derginin yanı sıra 42 

referans kaynağı içeren bir 

veri tabanıdır

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK
1.830 (e-dergi)

1 (newsletter)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

(EBSCOHOST)

Yaşambilimleri, hukuk, tıp, 

mühendislik ve temel 

bilimler, sosyal bilimler 

konularında tam metin 

yayınlara erişim sağlar
DİSİPLİNLER ARASI

BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -

UPTODATE

Doktorlar tarafından 

hastalık teşhisinde 

bulunulması, tedavi planı 

hazırlanması ve klinik 

bilgilerin hızlı ve etkin 

şekilde paylaşılmasına 

olanak verecek şekilde 

tasarlanmış kanıta dayalı 

bir veri tabanıdır. 158 

ülkede 25.000’den fazla 

hastanede, 700.000’den 

fazla doktor tarafından 

kullanılmaktadır.

SAĞLIK TAM METİN ABONELİK DEVAMI  -

WEB OF SCIENCE

Fen bilimleri, sosyal 

bilimler ve insanı bilimler 

konu alanlarında 

12,000'nin üzerinde 

yüksek etki faktörlü dergiyi 

ve 150,000'nin üzerinde 

konferansı kapsayan atıf 

veri tabanıdır.

DİSİPLİNLER ARASI
BİBLİYOGRAFİK 

(ABSTRACT)
ULAKBİM ABONELİK  -


