
2018 YILINDA ABONE OLDUĞUMUZ VERİTABANLARI 

AMERİCAN CHEMİCAL SOCİETY 

Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamakta olan ACS veritabanında 

kimya alanında tam metin 42 dergiye elektronik erişim sağlamaktadır. Dergilerin arşiv erişimleri 

mevcuttur. En eski 1879 yılı olmak üzere bünyesinde barındırdığı dergilere arşiv satın alma ya da 

kiralama yolu ile erişim sağlanmaktadır. 

http://pubs.acs.org/  

Hiperkitap (eBook Collection) 

Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen 

üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ ta yer almaktadır. Hiperkitap tam metin e-kitap 

veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, 

müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, 

hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, 

sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15.000'in üzerinde dijital kitap 

bulunmaktadır. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww  

Kılavuza web sayfasında erişebilirsiniz. 

HUKUK TÜRK 

T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu 

Kararları, Genelgeler, Tebliğler) ve İçtihatları (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete, Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve 

Sözleşme Örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü 

gibi hukuki bilgi kaynaklarını bünyesinde bulunduran bir veritabanıdır. 

http://www.hukukturk.com/Default.aspx  

KNOVEL 

Mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin bilimsel güvenirliği olan bilimsel bilgilere, analitik arama 

motorları aracılığı ile erişebildiği ve tüm bu bilgileri interaktif olarak uygulayabildiği bir platformdur. 

https://app.knovel.com/web/      

MATHSCİNET 

MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve 

bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır ve Amerikan Matematik Derneği tarafından 

oluşturulmuştur. 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/     
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TOTAL MATERİA  

Eski adı Key to Metals olan, yeni adıyla TOTAL MATERIA veritabanı 220,000'den fazla alaşım 

hakkındaki 6.000.000 'un üzerinde özellik kaydı ile dünya genelindeki en geniş metal özellikleri 

veritabanı ve bilgi kaynağıdır. TOTAL MATERIA kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel özellikler, yüksek 

ve düşük sıcaklıklardaki metal özellikleri, ısıl işlem veri ve diyagramları, metal yorgunluk bilgileri ve 

çok daha fazlası hakkında hızlı ve güvenilir bilgi sağlamaktadır. 

http://search.keytometals.com/Search/QuickSearch  

TURCADEMY Veritabanı 

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ülkemiz dijital yayıncılığının gelişmesi amacıyla 

Informascope firması öncülüğünde hayata geçmiştir. Tasarımı ve teknik altyapı çalışmaları yerli 

mühendisler tarafından geliştirilerek tamamlanan Turcademy platformunun dermesini 

kütüphanelerimiz tarafından en çok tercih edilen Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem 

Akademi Yayıncılık ve Seçkin Yayıncılık gibi değerli yayınevlerinin akademik kaynakları 

oluşturmaktadır. Turcademy platformunun fiyat bilgisini ve erişim linkini aşağıda 

görüntüleyebilirsiniz. 

https://www.turcademy.com/tr  

Turcademy veritabanına üniversitemiz ip’lerinden ve proxy ayarı yaparak üniversite dışından tam 

metin olarak internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Kitabı indirmek için karabuk.edu.tr uzantılı mail 

adresleriniz ile kayıt olduktan sonra, lisans ve indirme bölümünden uygun yazılım ve lisansı 

indirdikten sonra LockLizard programını kullanarak masaüstünüzde veya telefonunuzda kitabı 

görüntüleyebilirsiniz. 

Kılavuza web sayfasından erişebilirsiniz. 

UP TO DATE  

UpToDate veri tabanı, 22 Uzmanlık alanında, 6000’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 

10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. 

UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüzü ile 

dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından 

hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde 

paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik 

Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 170 ülkede 30.000’den fazla hastanede, 

1.000.000’dan fazla doktor tarafından yılda 23 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis 

ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 60 

ayrı çalışmada UpToDate’ in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının 

http://search.keytometals.com/Search/QuickSearch
https://www.turcademy.com/tr


ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir. Aşağıda takip edilecek 

yol ile Kurum içinde bir kez bilgisayarlarınızdan kayıt yaptıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre 

ile UpToDate' e evlerden/telefon ve tabletlerden erişmek mümkün olacaktır. 

https://www.uptodate.com/contents/search 

 

EDS-Keşif Aracı 

EKUAL veritabanları EDS’den taranabilecektir: TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında 

sunulan veritabanları EDS’den taranabilecektir.  

Aboneliğiniz bulunan veritabanları EDS’den taranabilecektir. 

Kütüphane kataloğunuz EDS’den taranabilecektir.  

Milyonlarca açık erişimli kaynak EDS’den taranabilecektir: OAIster, arXiv, DOAJ gibi coğu tam metin 

1,500’den fazla açık erişimli kurumsal arşiv, abone olduğunuz kaynaklara ek olarak taranabilecektir. 

Örneğin, sadece OAIster’daki kayıt sayısı 30 milyonunun üzerindedir. 

TÜBİTAK ULAKBİM’in Ulusal Veritabanları EDS’den taranabilmektedir: EDS, ULAKBİM’in Ulusal 

Veritabanları’ndaki 800’e yakın dergiyi tarayabilmektedir.  

 DergiPark EDS’den taranabilecektir: TÜBİTAK ULAKBİM’in sağladığı DergiPark, artık EDS’de 

taranabilmektedir. 

 Üniversitenizin erişiminde olan veri tabanlarındaki yayın listeleri A’dan Z’ye e-dergi listeme 

servisinden kullanıma sunulacaktır. Böylelikle kullanıcılarınız hangi veritabanında hangi dergilerin 

listelendiğine, hangi konuda hangi dergilere erişebileceklerini kolayca öğrenebileceklerdir. 

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/index.aspx  

EBSCOHOST: eBook Academic Collection 

İçerik: 

• 159,000+ başlık 

• 520'den fazla büyük yayıncıdan e-kitaplar. Örnekler: Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Sage, 

Brill, Bloomsbury ve çok daha fazlası 

• Aralarında Oxford, Cambridge, MIT gibi üniversitelerin de bulunduğu 145'ten fazla üniversite 

yayınevinden 58,500'den fazla başlık 

• 23 Milyon Dolar’ın üzerinde değere sahip koleksiyon 

Konu Kapsama Alanı: 

• Sanat 

• İş ve ekonomi 

https://www.uptodate.com/contents/search
http://kutuphane.karabuk.edu.tr/index.aspx


• Eğitim 

• Dil sanatları ve disiplin 

• Edebi eleştiri 

• Tıbbi 

• Performans sanatları 

• Felsefe 

• şiir 

• Politika Bilimi 

• Din 

• Sosyal bilim 

• Teknoloji ve mühendislik 

• Diğer akademik alanlar 

Erişim linki: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww 

Not: Geçen sene aboneliğimiz olan Jstor, Turnitin ve Proquest Tez veritabanı bu sene Ekual 

kapsamına alınmıştır. 

Not: Ekual veritabanlarının tümüne erişmek için; http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/  
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