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ELSEVİER “Clinicalkey Student Foundation” Tıp Ve Diş 

Hekimliği E-Kitap Semineri Gerçekleştirildi! 

5 Temmuz tarihine kadar erişime açılan  Elsevier “ClinicalKey Student 
Foundation” Tıp ve Diş Hekimliği E-Kitap veritabanları için online kullanıcı eğitim 

toplantısı düzenlendi. 
 

 

SOBİAD Atıf Dizini Ücretsiz Erişim! 

COVID-19 virüsü nedeniyle üniversitelerde verilen uzaktan eğitim hizmetlerini 
desteklemek adına ANKOS tarafıdan aşağıda listelenen veritabanlarını 
üniversitemizin erişimine açılmıştır. 

 Sobiad Atıf Dizini'nde yer alan 1300+ derginin içeriğinin ve atıfların tamamı 
üniversitemiz de  (kurumsal e-mail ile uzaktan erişim dahil) 31 Mayıs 2020'ye kadar 
ücretsiz erişim sağladı.  

 Asos İndex'de yer alan 1000+ derginin içeriği ve atıflarının tamamı tüm üniversitelere 
hiçbir giriş / üyelik gerekmeden 1 Eylül 2020'ye kadar açılmıştır.  

 AkademikTV'yer alan alan 5.000 Eğitim Videosu tamamı tüm üniversitelere hiçbir 
üyelik girişine gerek kalmadan 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz erişim sağladı.  

 AkademikSunum'da yer alan 10.000 akademik sunumun tamamı tüm üniversitelere 
hiçbir üyelik girişine gerek kalmadan 1 Eylül 2020'ye kadar açılmıştır. 

 

 

 



 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi-Springer Nature 
Yazar Çalıştayı Gerçekleştirildi! 

  

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nün 
düzenlemiş olduğu uluslararası dergilerde yayın yapmak için izlenmesi 
gereken yolları konu aldığımız çalıştayımız; akademisyenlere, doktora 
öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine ve akademik kariyer planı yapan 
lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. 
 
Çalıştayda aşağıdaki başlıklar detaylı olarak ele alınmıştır. 

1) Neden Yayın Yapıyoruz? 
2) Etkili Yazım 
3) Manuscript Hazırlama (Makale hazırlama) 
4) Dergi Seçimi 
5) Başvuru Yapma 

 

IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitapları 

Ücretsiz Erişim! 

  

30 Haziran 2020'ye kadar Ücretsiz Erişim Sağladı! 

Dünya genelinde, uzaktan eğitime geçişe uyum sağlanmaya çalışılan bu 
dönemde IEEE, uzaktan eğitimi/öğrencileri desteklemeye çalışmaktadır. 

 



 

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı 
Sesli Kitap Erişimi! 

  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hizmete açmış olduğu yetişkin ve çocuk 

kategorisindeki sesli kitaplara 

30 Haziran’a kadar üyelik şartı aranmaksızın ücretsiz erişim sağladı. 

 

 

BMJ Ücretsiz Erişim! 

  

BMJ, Dünyanın yaşamış olduğu salgına istinaden 

BMJ Journals ve BMJ Learning içindeki tüm COVID-19 (KoronaVirüs) içeriklerini Ağustos’a 

kadar ÜCRETSİZ ERİŞİM ile sizlere sundu. 

  

 

 

Microbiology Society Deneme Erişim Hizmeti Sağladı! 



  

1945 yılında Society for General Microbiology adıyla kurulan topluluk, ilk dergisini 1947 

yılında yayımlamıştır ve o günden bugüne giderek artan yayınlarıyla mikrobiyoloji alanında 

çalışan araştırmacılara kaynak sunmaya devam etmektedir. 

  

• Microbiology   

• Journal of General Virology 

• Journal of Medical Microbiology  

• Microbial Genomics  

• International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology  

• Access Microbiology 

  

 

Biyoloji Bilimleri Alanında 150'den Fazla Yayıncıyı Bir 

Araya Getiren BioOne, Deneme Erişimine Açıldı! 

  

ACCUCOMS Türkiye olarak, COVID-19 süresince üniversitelere ücretsiz deneme 

erişimi sunmaktadır. 

  

Erişim için; 

      https://accucoms.com/ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Bitki Bilimi  

 Biyoçeşitlilik 

Korunumu 

 Çevre Bilimi 

 Ekoloji 

 Entomoloji 

 Evrimsel Biyoloji 

  

 

  

 Jeoloji ve 

Paleontoloji 

 Ornitoloji 

 Tatlı ve Tuzlu Su 

Biyolojisi 

 Veterinerlik 

 Ziraat ve Tarım Bilimi 

 Zooloji 
 

https://accucoms.com/


 

 

Springer yayınevinin hizmete açmış olduğu içerisinde Eğitim Bilimleri, Hukuk, Siyaset 

Bilimleri gibi alanlarda yüzlerce kitabı indirme imkanı sunuyor. 

  

Springer yayınevi bilim, beşeri bilimler, teknik ve tıbbi yayımcılık alanında kitaplar, e-

kitaplar ve hakemli dergilerde yayın yapan küresel bir yayıncılık şirketidir. Kitap yayınları 

arasında başlıca referans eserleri, ders kitapları, monografi ve kitap serileri; 24 konu 

koleksiyonunda 168.000'den fazla kitap e-kitap olarak bulunmaktadır. 

  

  

Erişim için; 

  

https://link.springer.com/search?facet-content-

type=%22Book%22&package=openaccess&showAll=false 

 

 

ASM (American Society Microbiology) dergilerine 30 

Haziran’a kadar deneme erişim sağladı. 

  

ASM, temel ve klinik mikrobiyoloji konusunda araştırmalar yayımlar. Mikrobiyoloji konusunda 

yapılan atıfların %44’ü ASM’de yayımlanan makalelere yapılmakta ve bu makaleler, kendi 

alanlarındaki araştırmaların %17’sine tekabül etmektedir. 

 

 

World Bank E-Library Açık Erişim Kaynakları 

  
  

Dünya Bankası’nın yayınladığı 10.100’ün üzerinde tam metin kitap, rapor ve diğer 

dokümanları içeren World Bank E-Library veritabanı Covid19 sürecinde, araştırmacıları 

desteklemek amacıyla 31 Mayıs tarihine kadar deneme erişimine sunuldu 

https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&package=openaccess&showAll=false
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&package=openaccess&showAll=false


 

ClinicalKey Covid-19 İle İlgili Güncellemeler –  

Nisan 2020 bülteni! 

Yeni koronavirüs ile igili en güncel kanıta dayalı uygulamalara kolay erişebilmeniz için, klinik arama 

motorunuz Clinical Key içindeki tam metinler, kılavuzlar, dergi makaleleri (baskıdaki makaleler dahil), 

devam eden klinik çalışmalar ve COVID-19 ile ilgili güncel Klinik Genel Bakış içerikleri 

geliştirilmektedir. 

Sağlık çalışanlarının, klinik araştırmacıların ve toplumun faydalanması için, Elsevier ücretsiz erişebilen 

YeniKoronavirüs Bilgilendirme Merkezi’ni oluşturmuştur. 

ClinicalKey, tıbbi sonuçların geliştirilmesini desteklemek için sağlık çalışanlarının kullandığı çevrimiçi 

platformdur. Klinik uygulamaları ve tıp eğitimini desteklemek için tam metin olarak çok sayıda  Elsevier 

tıbbi ve cerrahi Kitapları(> 1000) ve Dergiler(> 600) içerir. 

 

Kayıt için; 

https://www.clinicalkey.com/#!/registration 

 

    

 

  

 

Boclips Video Kütüphanesi Ücretsiz 

Erişime Sunuldu! 

  

Boclips Hakkında 

BOCLIPS  eğitim amacıyla oluşturulmuş dünyanın en büyük video kütüphanesidir. 2 

milyondan fazla telifi hazır videoyu bulut tabanlı tek bir platformda tutmaktadır.  

“İçinde bulunduğumuz koşullar sebebi” ile şu an için ücretsiz video içeriği sunmaktadır.  

Özellikleri: 

http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZhBq40PMNLCoHqNzM0DwOqHN-wBDRLbA_CcCoXRn-J_GWsKGM2y8raIU2C2M7mwaulEOs-VD7XdDJ4wmLVoCiMPemKqeW2XBh8NfYixFHEk52bkt-ce_RK1UgZWqKu_XrvOOgb6WxhxlPcyz4Yo2if3ARHxDZsqZriDB7BNbFN-uVA1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6Zj5ceXzF7l08CF0HtbN77AO7jqQB7L6LxcjabCq1E1tDLhWrO35nOYNFddA5okKav2wIzfOvNEb9ZDotG7dA-BerDBuqeZzGRlT2bIjBBu9EIzBAUg1J4wmmBzjdeB1TOwuek1d6oJjqvEXoB6kcNF7TM31Rc3nRyeMr827lHXO9ow1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZiFUOzmVQCQIeLoGsEcnB34ZwdZx3Iz2MwvOParx6I2DTj5JJkdtL_rQIgostJqGkSNKjOuutiXGzFcpT0LuelMDTZBVvB9eC3AB1vmhehwMU33AtjRz1kQL15LQOIfull3eZaczwP8eFtoXSpWZKzHFzEN0YQrHyGMlJOFBkeJomg1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZjW3vB_A7xYRpizqW9R4vi7JGBlUz-z1BYTK7qC7QwSH7vYX2cOyEDwhe68k1Kz0J_mPTiZ3tf7Svx4M_6EuRlKFjsJCNsjXReR_fTj2PA5HU9IzZ6PzZNaM2hDe423R6algwWLx1p0RCoAwh5pTL_n3lauF7NO6IbxP45PIfBOb441
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6Zi62xpf7z2w0Yi9fUCY6475TMnHyCNQglHaa2ATlNFiBNlqVWShRPhzYAne_3f4J_c0Q97OEKbzHaqPQtxBMyK76abidCSbTf1BSZ_0YDqWtaGirTdeZwe5j4Yk8Q_6NRBHScLcs6BLJjzxMXxaEqA3Zb6x8IYlHc9ZXApdFaTIeVQ1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZiGhFUqP2fYAC284hynbgb510kqq_XywTVufs7kwoWi7RhynO1fqDycPeRGgwZD7B58D0oJKbhXdOAkjDjhR3oSY6wugKbWUkuk--W-kZJDOw-bQgPecyO8B_yVhh09yjlH3RokeuISBCJBgz40yUA7_KYKtwFxgs7oEmMKm8pDUaE1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZhXuB_Oi8jZ9r71CoWkVQxuc431eGOeVpKEPaKJDrNcVuZVHSEjhbPLyI1nac2Yo3hKNCndr97gMTJaAQ6SDRDte-x6qCVnEc3dhOGQ_buZFkJnTQ-8vo71wQpS_ltqxmzaEt87bm67bfFUnDgXeQnkW72PTLNhFxJ1i3-OzZcwcSM1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZhSDabc_a4vNHP5c2RXQKf6gKMt5DMw_hmtlzNQpVEms4MNReVhHkGh1mQSgdJxoTG4-JPS_Vx5EyPZv9xuvm3dWn4GjMa_PwUqeONKAuSLal_o0ubNlXHTBKWg4W51SlwSu5TY7eN01MuQRmH6qYfAdWAU7c5upjOQ-ySKrVoHYpQ1
https://www.clinicalkey.com/#!/registration
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZhvfCG7wXgVGDAnPUA66UdZeVN3tfvaL-TDti11ZwuyiV3qFY8sP7saOUSdmLt0wFiR9ZrXkW5HKpBTim2Pn9xWXFumpRBgK2lsUttvYgnMf_EXqZl0byBCm9amG9ThnvjL_-rVfLsBjl36ob4e4rWkNJzNT41z3qzWJMmEBKMmFdo1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6ZgWxv86UgrLzPQzA52h-q_l04WkQl1KQtvkgaFxLHHyHkXEozCmL_dB4oOwSwty5upsZCQxGU3Mt-HtGGNfalWucWFGG4KBxiZZUvdMBdBEei8Lfu0ay_h8fOB3z1NMpuOhAryDI9p3ZrufVG58iKwyfbTBsBelnCvPnvINYCLAZxg1
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=pMidti6B7bJ60Y4w0kTm0InqFh3jpTuYK8ZAf9PY4B_cldgQoiebswsnhkxKubnKRG0saaIPz4RGzNpxQldxqsgBuKntC22cTqyzEYQhbj1RA6HvQ8oTyXiYCF-2VdLRLJoWA3r2wHjXUUhjj3WWwgJekRTLhhqZhRtEAlVvcUnS6tn7PYLuBEKBkmg2E3Nfhi3Q3BzgtXxeM14WgQvNjG81
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=u7OaGYhl6y_2ahYZva-Ybpki2iigzS83uigpvhbD6Zin14YoegryuG3vHVqUAmuuV_1JT9CqKSAYTbubBqE_C34O9EELpizfcShrToEptUaoxFsrj6LS5eQp04m2KC0yFrg_Pcib53EuHN4ZagYpAaQf4wPSrOza45tBKNolwOdiiiKs46fBknGdbNKaZRA5SsHX4nV1oZCCTus9ll6lrak1


 Dilediğiniz konu ve başlıklarda içerik sağlanabilmektedir. 

 Kullanıcı öneri ve görüşleri dikkate alınmaktadır. 

 Çoğunluğu İngilizce olmak üzere, Fransızca, Arapça, Çince ve İspanyolca gibi çeşitli 

dillerde içerik mevcuttur. 

 Videolara talep edildiği taktirde alt yazı eklenebilmektedir. 

 Talep edildiği taktirde yerel müfredat ve yerel içerik için çalışma yapılacaktır. 

 İngiliz ve Amerikan eğitim müfredatına göre bölümlendirme yapılmıştır. 

 Haber içerikleri (Bloomberg, Getty, Sky News, Sky News Arabia, AP, Xinhua New s 

Agency and Reuters) günlük olarak güncellenmekte, diğer içeriklere ise haftalık olarak 

eklemeler yapılmaktadır. 

 Herhangi bir reklam uygulaması yoktur, site dışarısına yönlendirme yapılmamaktadır. 

 LMS (Eğitim Yönetim Sistemleri) ile entegrasyon imkanı vardır. 

 

               MIT Direct E-Kitap Koleksiyonu Erişim 

Sağladı! 

 

MIT Press; 2500'ü aşkın elektronik kitaptan oluşan ve her yıl yaklaşık olarak 200 yeni kitabın eklendiği 

koleksiyonunu, pek çok ülkenin COVID 19 salgını nedeniyle vatandaşlarını evden çıkmamaya davet 

ettiği bugünlerde, araştırmacılara destek olabilmek için ücretsiz olarak Mayıs sonuna kadar erişim 

sağladı. 

De Gruyter E-Books Koleksiyonuna Erişim Sağlandı ! 

 

De Gruyter ve partner yayınevleri Covid-19 salgınından etkilenen akademisyen ve 
öğrencilere destek olmak amacıyla 1650 ile 2016 yılları arası basılmış olan 

75,000   e-kitaba ücretsiz erişim fırsatı sunmaktadır. 

Koleksiyon sanat ve mimarlıktan, dil bilimlerine matematikten mühendisliğe kadar 
sosyal, beşeri ve fen bilimlerinden 30 farklı disiplini kapsamakta olup ilgili kitap 

koleksiyonuna  30 Haziran 2020 tarihine kadar erişim sağladı. 

 

BMJ Best Practice, BMJ OnExamination 

ve BMJ Learning 

Deneme Erişimleri Açıldı! 

 

BMJ Best Practice, BMJ Onexamination ve BMJ Learning 
Haziran Sonuna kadar deneme erişimini hizmete açmıştır. 



 
BMJ Best Practice, hekimlerin, hemşirelerin ve tüm sağlık personelinin tanı ve tedavi 

sürecinde alacakları klinik kararlarda (hastalıkları erken teşhis etme, hataları önleme, 

sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirme, uygun tedavi uygulama vb...) destek sağlayan 

BMJ Best Practice'in klinik karar destek sistemleri içinde en iyi seçimdir. 

 

                                                                                

  

BMJ Onexamination; tıbbi bilgiyi test etmek  ve sınav yeterliliğini artırmak amacıyla, 23 

yıldır uzman bir ekip tıbbi revizyon desteği sağlayarak, dünya genelindeki sağlık 

profesyonellerinin tıbbi kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor, öğrencilerin sınavlara 

tam olarak hazırlanmalarını sağlıyor. 

   

                                                                                  

BMJ Learning kişisel gelişim, öğrenme ve sürekli tıp eğitiminin (CME) desteklenmesi 
amacıyla; doktorlar, sağlık sektörü çalışanları ve tıp öğrencileri için tasarlanmış mevcut en iyi 
interaktif e-learning web sitesidir. 

 

GIDEON’a Nasıl Erişilir? 

 

Ücretsiz erişimi sağlanan GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) 

veritabanına Ovid üzerinden erişim için aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. 

  

GIDEON’a doğrudan bu adresi kullanarak 
erişebilirsiniz: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D
=gideon 

GIDEON Tanıtım & Kullanım Klavuzu Videosu  

 

JOVE Science Education Deneme 

Erişimi! 

https://bestpractice.bmj.com/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fovidsp.ovid.com%2Fovidweb.cgi%3FT%3DJS%26NEWS%3Dn%26CSC%3DY%26PAGE%3Dmain%26D%3Dgideon&data=02%7C01%7CSusana.Fernandez%40wolterskluwer.com%7C332c5bd25c1a43b1793208d7daf3358d%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637218610898151813&sdata=Iq6Rk6Z6HAymz0AD4fcrMdNQYNLWat1cNytkXopYB24%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fovidsp.ovid.com%2Fovidweb.cgi%3FT%3DJS%26NEWS%3Dn%26CSC%3DY%26PAGE%3Dmain%26D%3Dgideon&data=02%7C01%7CSusana.Fernandez%40wolterskluwer.com%7C332c5bd25c1a43b1793208d7daf3358d%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637218610898151813&sdata=Iq6Rk6Z6HAymz0AD4fcrMdNQYNLWat1cNytkXopYB24%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brainshark.com%2F1%2Fplayer%2Fen%2Fwkovid%3Fpi%3DzILzFnsGEz2tkwz0%26r3f1%3D162c52010d00584a1a5033515b12050b011b442b4b5a0e0612155a55300b010f120b0b5c492309050f1c061056536952071c1a0c0c5b406b5200091c100c544b375e210a5858545903151b6102%26fb%3D0&data=02%7C01%7CAnna.Almasiova%40wolterskluwer.com%7C0f75b9e4688b473c2bc208d7e2d6dad9%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637227284751912208&sdata=OhDtBs0L8qoKMjGgnUoixoSv%2BHrPtaH%2BFYNQLtN2Rxo%3D&reserved=0
http://ovid.com/


  

JoVE Science Education koleksiyonuna 15 Haziran 2020 tarihine kadar deneme erişim 

sağladı.  

  

  

Eğitim videolarıdır, akademisyenlerin derslerinde kullanabilmeleri için 

hazırlanmıştır. İçerisinde 10 Seri şeklinde 1000'in üzerinde Eğitim 

Videosu mevcuttur. Her video profesyonelce hazırlanmış Türkçe ve 

İngilizce altyazı içermektedir ve ayrıca her video için test soruları mevcuttur.  

Moodle, Blackboard, Canvas, Brightspace vb LMS sistemleriyle uyumlu kullanılabilmektedir. 

 

HeinOnline Deneme 

Erişimi! 

  

HeinOnline veritabanı 30 Haziran 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 

  

Hein’in birincil araştırma kaynağı olan HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 
milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 
2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak 
boşluğunu doldurur. HeinOnline, büyük bir hukuk dergisi koleksiyonuna ek olarak, Congressional 
Record Bound ciltlerinin tamamını,  U.S. Reports’un 1754’e kadar uzanan içeriğinin tamamını, 
1700’lerin başlarına kadar uzanan ünlü davaları, 16. Yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki hukuk klasiklerini, 
the United Nations and League of Nations Treaty Series’i, kapsamı 1936’ya kadar uzanacak şekilde 

the Federal Register’ı, 1938’den itibaren CFR’yi ve çok daha fazlasını erişilebilir hale getirir. 

 

Şüpheli Yetişkin Hastalarda İlk Yapılacak 

Telefon triyajı Kılavuzu Eklendi! 

  

Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi ile ilgili olarak UpToDate içeriğine yeni bir kılavuz 

eklenmiştir: Şüpheli yetişkin hastalarda ilk yapılacak telefon triyajı.  

 

Covid-19 sürecinde, şüpheli hastalara yapılacak ilk telefon triyajı, en uygun hasta bakımının 

sağlanması ve kaynakların doğru kullanılması için büyük önem taşımaktadır. UpToDate® 

Pathway içeriğine yeni eklenen bu kılavuz, hastaların en uygun bakımı almaları konusunda 

sağlık ekiplerine her adımda yönlendirme sağlamaktadır.  

  

http://heinonline.org/HOL/Welcome
http://heinonline.org/HOL/Welcome
http://heinonline.org/HOL/Welcome


Yeni eklenen bu kılavuzu incelemek için UpToDate’e giriş yapıp anasayfadaki Covid -19 

bilgilendirme kutusu içinden “UpToDate Pathways” seçmeniz yeterlidir.  

  

  

Covid -19 ile ilgili daha fazla bilgi için CE COVID-19 Resources sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

UpToDate Erişim için; 

https://www.uptodate.com/login 

 

Kore Nurimedia DBpia English İngilizce Akademik 

Veritabanı ve KRpia Korenoloji Çalışmaları Veritabanları 

Erişime Açıldı! 

  

Kore Nurimedia DBpia English İngilizce Akademik veritabanı ve KRpia Korenoloji Çalışmaları 

veritabanlar aşağıdaki linkler üzerinden 31 Ağustos 2020 tarihine kadar deneme erişiminize 

açılmıştır. 

  

DBpia Akademik e-Kaynak Veritabanı: 

  

http://www.dbpia.co.kr  

  

 Güney Kore'de yayımlanan periyodik kaynaklar 
 2.500'den fazla dergi ve bildiri kitabı, 2,5 Milyon makale 
 560.000 İngilizce özet, 270.000 İngilizce makale 
 SCIE, Scopus, vb. indeksli dergiler 
 Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Tarım, Sanat ve 

Spor bölümleri 
 Tam metin arama 
 İngilizce ve Korece kullanıcı arayüzü 

  

  

KRpia Korenoloji Çalışmaları Veritabanı:  

  

http://www.krpia.co.kr 

  

 Kore tarihi ve kültürü ile ilgili e-kaynaklar 
 Metin ve görsel içerikler 
 Tarih ve Coğrafya, Sanat, Edebiyat, Kültür, Doğa Bilimleri, 
 Sosyal Bilimler, Felsefe, Külliyatlar ve Sözlük bölümleri 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgohealth.wolterskluwer.com%2FJJ27WO0YWW0MQoF1t400010&data=02%7C01%7CMelis.Akova%40wolterskluwer.com%7C2bb8dd4942034c7554d708d7fb6a66ad%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637254306766756875&sdata=Bjte4ueEe2oMO5ms64btlrOGUhLUDewmy0j8gZQFK5E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgohealth.wolterskluwer.com%2FY0t1p1wM400OF0027JW0DWW&data=02%7C01%7CMelis.Akova%40wolterskluwer.com%7C2bb8dd4942034c7554d708d7fb6a66ad%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637254306766756875&sdata=pexPHAc%2BcmIdFJqzqJadk74m7odiTBFP9brml4gbDUY%3D&reserved=0
https://www.uptodate.com/login
http://www.dbpia.co.kr/
http://www.krpia.co.kr/


 Tam metin ve görsel arama 

 

 

Uptodate İçerisinde En Son Yapılan Güncellemeler! 

  

  

        Çok Yakında: UpToDate Search'e Türkçe dahil 6 yeni dil seçeneğinin 

eklenmesi 

        Coronavirus Kaynakları 

        İlaç Monograflarında Yer Alan Gelişmiş Renal Doz Bilgileri  

  

Detaylı bilgi için kütüphane web sayfamızı ziyaret 
edebilirsiniz; 

 

  

  

Elsevier TIP Eğitimi Kitapları ( CK Student Foundation) Eğitim Videosu 

  

Elsevier ClinicalKey Student Foundation yeni nesil tıbbi eğitim platformu 5 Temmuz tarihine kadar erişiminize 

açılmıştır. 

  

Online Eğitim video kaydı: 

https://elsevier.zoom.us/rec/share/3_VRcZDv22xJcIHq50HVZKwBA9_dT6a8g3JKr6AKxEgpRwJ6qu5dOJzh7XYrpo6R  

https://elsevier.zoom.us/rec/share/3_VRcZDv22xJcIHq50HVZKwBA9_dT6a8g3JKr6AKxEgpRwJ6qu5dOJzh7XYrpo6R


https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-
direktorlugu/duyurular.aspx 

 

Thieme COVID-19 Açık Erişim Kaynakları! 

  

Thieme veri tabanı COVID-19 ile ilgili e-kaynaklarını ücretsiz olarak açmıştır. 

  

Erişim Linki; 

https://www.thieme.com/resources/1721-coronavirus 

  

Ücretsiz Erişime Açık olan İçerikler; 

  

Password (Şifre): 8N&4*=E^ 

  

Elsevier ‘’ClinicalKey Student‘’ içerisinde neler var?  

 

Elsevier’ın tıp eğitimiyle ilgili 250+ kitap (textbook) 

85.000+ resim, ve 850+ video 

 

40 uzmanlık alanı, 1500+ hızlı erişilebilen özet bilgiler 

  

Textbook listesi : https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_listesi.xlsx 

Elsevier ‘’ClinicalKey Student‘’ eğitim platformuna nasıl erişebilirim?  

  

Elsevier ‘’ClinicalKey Student‘’ erişim adresiniz: www.clinicalkey.com/student 

 

Evlerinizden/uzaktan/mobilden erişim için;  kurumunuzun internet ağı üzerinden, ana sayfadaki “Register” 

bölümünden kurumsal e-mailiniz ile kayıt yaparak erişebilirsiniz. 

Eğer kurumunuzun abonesi olduğu “Elsevier ClinicalKey”e uzaktan erişim için kullandığınız bir kullanıcı adı ve şifreniz 

varsa, bu kullanıcı adı ve şifre ile “ClinicalKey Student” veritabanına da uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.     

  

https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/duyurular.aspx
https://www.thieme.com/resources/1721-coronavirus
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_listesi.xlsx
http://www.clinicalkey.com/student


 Biologicals in der Rhinologie – Individualisierte Konzepte der Zukunft 
  

 Antibiotikatherapie bei COPD-Exazerbationen 

 Virale Atemwegserkrankungen – neue Viren 

 Virale Atemwegserkrankungen – Influenza, RSV und neue Viren 

 Human Rhinovirus/Enterovirus in Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome 

 Diagnostic Considerations in Acute Disseminated Encephalomyelitis and the Interface with MOG Antibody 

 Microbiology of Cystic Fibrosis Airway Disease 

 Influenza Infections and Emergent Viral Infections in Intensive Care Unit 

 Respiratory Support during Bronchiolitis Due to One Virus versus More Than One Virus: An Observational 
Study 

 The Impact of RSV-Associated Respiratory Disease on Children in Asia 

 Diagnostic Testing in Central Nervous System Infection 

 Community-Acquired Respiratory Viruses 

 Respiratory Viruses and Asthma 

 Neutralizing activity of Echinacea purpurea on Coronaviruses including highly pathogenic Middle-East-
Respiratory Syndrome Virus (MERS-CoV) 

 Rapid Transient Production of a Monoclonal Antibody Neutralizing the Porcine Epidemic Diarrhea Virus 
(PEDV) in Nicotiana benthamiana and Lactuca sativa 

 Common Cold – an Umbrella Term for Acute Infections of Nose, Throat, Larynx and Bronchi 

 Ventilator-Associated Pneumonia: The Role of Emerging Diagnostic Technologies 

 Viral Infections in Neonates with Suspected Late-Onset Bacterial Sepsis—A Prospective Cohort Study 

 Public Health and Epidemiology Informatics 
  

 

 

COVID-19 sürecinde bir çok yayın evinin kütüphanelere ve 

kullanıcılara verdikleri desteklerin detaylarını aşağıda 

görebilirsiniz. 
 COVID-19 Sürecinde EaZy Solutions ve Partnerlerinin Destekleri 

 EaZy Solutions – Bureau Van Dijk İşbirliği 

 Bentham'dan Bilgisayar Tabanlı Kimya Projeleri ve Daha Fazla Ücretsiz Kitap 

 De Gruyter’den Destek: 75.000+ eKitaba Ücretsiz Erişim 

 IOP Publishing’den Araştırmacılara Destek:IOP SciNotes 

 Charlesworth Author Services’den Yeni Bir Hizmet: Infografik 

 RSC’nin Kimya Veri Tabanlarından Haberdar mısınız? 

 Thieme MedOne Education’da Yeni İçerik 

 Kanıta Dayalı Sağlama (EBA) Modeli İle JSTOR Kitaplarına Erişin 

Önemli Oxford University Press Kaynaklarına Esnek Satın Alma Seçenekleri ile Erişin 

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-123484?articleLanguage=de
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0575-0092
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0042-123479
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-114856
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-3400466
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1693152
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1698464
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1693497
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1691839
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1691839
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1637752
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1688441
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1615799
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1617412
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1608557
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1608557
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-112344
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-112344
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0042-116112
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1599224
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0036-1584150
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.15265/IY-2017-036
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=3d1d2f71e7&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=7eee3a182a&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=3163cf05af&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=23b72499b8&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=0f56dcc566&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=eb3c05ede0&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=d448469e8b&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=870da1b135&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=0fb6524564&e=31d647d4c2
https://eazysolutions.us12.list-manage.com/track/click?u=d7db9dac8c9018f4a4782a3e6&id=b3bde43c60&e=31d647d4c2


 

kitap.ayk.gov.tr Deneme Erişimi Açıldı! 

  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlar yayınlarını yıl sonuna 

kadar ücretsiz olarak uzaktan erişime açmıştır. 

  

Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin önemli kaynak eserleri, araştırma, inceleme ve tercümeleri 

kapsayan uygulamayla, küresel salgından dolayı kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşayan 

araştırmacıların bilgiye kolayca erişimine katkı sağlanması hedefleniyor. 

  

Erişim Linki: kitap.ayk.gov.tr  

  

Knowledge for chemistry’s fight against COVID-19 

 

  

The chemical science community is playing an important role in the global response to COVID-

19 – from the science of healthcare for those with the virus, to the work that keeps us warm, 

clean and informed as we stay physically distanced.  

 

We are celebrating the chemists across the world who are making a difference and offering 

support in a number of ways, including through free-to-access article collections. 

 

Free-to-access COVID-19 research 

  
   
   

All Royal Society of Chemistry-published research papers related to COVID-19 are available to 

read now as part of this free-to-access collection. 

 

There is also a growing list of freely available research on STM’s dedicated page. 

http://kitap.ayk.gov.tr/
http://click.rsc.org/rsps/m/kLHtsZXJSpc_9GBubNbNJXdZs6Z7FbtX-KNOTdoeWP4
http://click.rsc.org/rsps/m/kLHtsZXJSpc_9GBubNbNJZV7zhqzH72U7qcShqWWHEI


 

IBM Micromedex-DRUGDEX Erişimi Açılmıştır! 

  

  

IBM Micromedex DRUGDEX® dünyanın en büyük ilaç veritabanlarından biridir. Tıp, 
Eczacılık, İlaç çalışmaları yapan biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya bölümleriyle ilgili 

bilim dalları için bir kaynaktır. Tam referanslı, dozaj bilgisini de içermektedir. 
Farmakokinetik detaylar, uyarılar, etkileşimler,  karşılaştırmalı ilaç etkileri, endikasyon 

içi, endikasyon dışı ve  klinik uygulamalar ile kapsamlı ilaç kaynağıdır. Uluslararası 
ilaçları, FDA onaylı ve reçetesiz preparatları kapsar. 

  

Erişim Adresi: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 

  

Erişim Dönemi: 4 Eylül 2020 

 

Türkiye Atıf Dizini Arayüzü Güncellendi! 

  

Türkiye’de Sağlık Bilimleri ve Tıp alanında yayınlanan tek ulusal atıf tarama dizini olan 

Türkiye Atıf Dizini veritabanının arayüzü güncellenmiştir. 

  

Erişim adresi: http://www.atifdizini.com/ 

  

Yeni arayüzdeki avantajlar:  

**Arayüz; gelen isteklere uygun olacak şekilde daha kullanışlı hale getirilmiştir.  

**Full text aramasi eklenmiş olup, yapılan aramalar full pdf’de taranabilecektir.  

**Filtrelemeler ve arama hizi geliştirilmiştir. Aramalarınızı branş bazında, yayın bazında ve 

kurum bazında filtreleyebilirsiniz. 

https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
http://www.atifdizini.com/


**Dergilerin bilgi sayfaları geliştirilmiş, bilgiler detaylandırılmıştır. 

http://www.atifdizini.com/journals/detail?id=190 

** Gelişmiş arama aktif hale getirilmiştir.  

  

Not: Sayfa güncellemesi devam etmektedir.  

  

 

 

  

 

  

ProQuest Central Deneme Erişimi Açıldı! 

  

ProQuest Central 8 Eylül 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.  

  
ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer 

bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;  

• Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of International Business Studies gibi 

birçok popüler derginin son sayılarına tam metin erişimi sağlamaktadır.  

• Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların yayınlarına erişimi 

sağlamaktadır.  

• Milyonlarca güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri,  

• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin belgesine erişim,  

• NBER ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working papers erişimi,  

  

ProQuest Central 

  

Erişim Linki:  

http://www.atifdizini.com/journals/detail?id=190


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trials.proquest.com/access?token=kACVXEbvDMEjDQHslIEThcDUP 

  

Libguide Linki: 

https://proquest.libguides.com/pqc 

  

  

            

                                                              

  

JSTOR Deneme Erişimi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Açıldı! 

·               
JSTOR Arşiv Koleksiyonları (EKUAL erişimi dışında kalan Tematik Koleksiyonlar): 

  
        Security Studies (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/security-studies/) 
   Lives of Literature (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/lives-of-literature/) 

  
  

·         Birincil Kaynak Koleksiyonları (Primary Sources): 
  

     Global Plants (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/global-plants/), 
   19th Century British Pamphlets (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/19th-century-british-

pamphlets/) 

     Struggles for Freedom: Southern Africa https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/struggles-
freedom-southern-africa/ 

o     World Heritage Sites: Africa https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/world-heritage-sites-africa/ 
  

  

https://trials.proquest.com/access?token=kACVXEbvDMEjDQHslIEThcDUP
https://proquest.libguides.com/pqc
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/security-studies/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/lives-of-literature/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/global-plants/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/19th-century-british-pamphlets/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/19th-century-british-pamphlets/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/struggles-freedom-southern-africa/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/struggles-freedom-southern-africa/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/world-heritage-sites-africa/


 

 

 

                       

  

TAYLOR FRANCIS E-Kitap ERİŞİME 

AÇILDI! 

  

   ANKOS kapsamında bulunan Taylor Francis e-kitap deneme erişimi 

açılmıştır.  

  

CRC Press, Routledge, Focal Press, Psychology Press, Apple Academic Press, Ashgate, 

Garland Science ve daha birçok yayınevinden fen bilimleri, tıp, beşeri bilimler, sosyal bilimler, 

eğitim, davranış bilimleri ve hukuk gibi 53 farklı disiplinden 125.000’den fazla e-kitaba erişim 

sağlamaktadır. 

  

          

                                                                     

  

          UpToDate Arama Arayüzü Güncellendi! 

25 uzmanlık alanında 11.800’den fazla konu başlığına erişebileceğiniz UpToDate içinden ihtiyacınız olan bilgiyi Türkçe 

olarak arayabilirsiniz.  

Aramak istediğiniz terimi Türkçe olarak yazdığınızda UpToDate içindeki en ilgili sonuçlar gösterilecektir. Aramanız için 

KOAH, BOS, DMAH gibi kısaltmaları da Türkçe olarak yazabilirsiniz. Ayrıca dil seçeneğini değiştirdiğinizde UpToDate 

arayüzü de Türkçe olarak değişecektir. 

  

Türkçe dil seçeneğini etkinleştirmek için, 

1. www.uptodate.com/online adresinden giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan isminize tıklayınız.  

2. Açılan menüden “Language” seçeneğine tıklayarak çıkan dil seçeneklerinden Türkçe’yi seçip Submit  butonuna 

tıklayınız.  

3. UpToDate’i artık Türkçe arayüzle kullanabilir ve Türkçe arama yapabilirsiniz. 

http://www.uptodate.com/online


Erişim bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020 

  

Erişim adresi: www.taylorfrancis.com 

 

 

MART VE EYLÜL ARASINDA KÜTÜPHANE ÜZERİNDEN  

DENEME ERİŞİMİNE AÇILAN VERİ TABANLARI! 

  

Mart ve Eylül arasında kullanıcılarımızın hizmetine açılan ve erişimleri devam eden deneme 

erişimli veri tabanlarına 

  

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz; 

  

  

ÜNAK WEB SEMİNERLERİ  

Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecileri İçin Uzmanlık Alanı: Sistematik 

İnceleme ve Meta Analiz Seminer Dizisi 1! 

  

ÜNAK Derneği Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu tarafından 03 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen “Tıp ve Sağlık 

Bilimleri Kütüphanecileri İçin Uzmanlık Alanı: Sistematik İnceleme ve Meta Analiz Seminer Dizisi 1” semineri 

video kaydına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.  

  

Seminer Video Kaydı:  

https://www.youtube.com/watch?v=9lgMyhjoWaw 

  

http://www.taylorfrancis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9lgMyhjoWaw


  

 BMJ Best Practice, BMJ OnExamination ve BMJ Learning – Erişim linki : 
https://bestpractice.bmj.com – Erişim tarihi : 18 Ağustos 2020’ye kadar 

 Kore Nurimedia DBpia English İngilizce Akademik veritabanı ve KRpia Korenoloji 
Çalışmaları veritabanları – Erişim linki : http://www.dbpia.co.kr - Erişim Tarihi: 31 
Ağustos 2020’ye kadar 

 Elsevier TIP Eğitimi Kitapları ( CK Student Foundation) – Erişim linki : 
www.clinicalkey.com/student - Erişim Tarihi: 31 Ağustos 2020’ye kadar 

 GIDEON – Erişim linki : http://ovidsp.dc2.ovid.com/ - Erişim Tarihi : Covid-19 süreci 
boyunca 

 Springer Yayınevi – Erişim linki : https://link.springer.com/ - Erişim Tarihi : Covid-19 
süreci boyunca 

 PNAS Online – Erişim linki : www.pnas.org - Erişim Tarihi : Covid-19 süreci boyunca 
 ProQuest Health Research Premium Collection – Erişim linki : 

https://about.proquest.com/products-services/hospital_collect_sht.html - Erişim Tarihi 
:  
8 Eylül 2020’ye kadar 

 IBM Micromedex-DRUGDEX – Erişim linki : 
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ - Erişim Tarihi : 4 Eylül 
2020’ye kadar 

 ProQuest Central – Erişim linki : 
https://trials.proquest.com/access?token=kACVXEbvDMEjDQHslIEThcDUP 

 EBSCO Veritabanları: Biomedical Reference Collection, CINAHL Complete, Nursing 
Reference Center Plus – Erişim linki : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=b
mh - Erişim Tarihi : 1 Temmuz 2020’ye kadar 

 Taylor Francis e-kitap – Erişim linki : www.taylorfrancis.com - Erişim Tarihi : 31 
Temmuz 2020 

  

https://bestpractice.bmj.com/
http://www.dbpia.co.kr/
http://www.clinicalkey.com/student
http://ovidsp.dc2.ovid.com/
https://link.springer.com/
http://www.pnas.org/
https://about.proquest.com/products-services/hospital_collect_sht.html
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
https://trials.proquest.com/access?token=kACVXEbvDMEjDQHslIEThcDUP
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bmh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bmh
http://www.taylorfrancis.com/


               

 

 

  


