
ABONE OLUNAN VERİ 
TABANLARI



1-Turcademy (Türkçe Ders Kitapları)

• Turcademy Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların
dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayan
e-kitap platformudur. İçeriğinde 10.000’den fazla ders kitabı niteliğindeki e-kitap bulunmaktadır.

• Doğa Bilimleri                             

• Güzel Sanatlar

• Hukuk

• Kültür Yayınları

• Mühendislik Yayınları

• Sağlık Bilimleri

• Sosyal ve Beşeri Bilimler

• Üniversite Yayınları



2-İdealonline (Türkçe Dergiler ve Din Kitapları)
İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü akademik içerikli bilgi
kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden
etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktadır. İçeriğinde 1.000’den
fazla dergi, 150.000’e yakın makale ve 2.000’e yakın e-kitap barındırmaktadır.

İdealonline içerisinde 5 ayrı veri tabanı vardır:

• Akademik Dergiler

• Popüler Dergiler

• İdeal Tıp Kitapları

• Konferans & Armağanlar

• Din Bilimleri



3-Swisslex Veri Tabanı

• İsviçre ve Kara Avrupası Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, resmi gazete gibi 
geniş içeriğe sahip, güvenilir online hukuk kütüphanesidir.

• İsviçre hukukundan tam metin 570.000 doküman,

• Tüm İsviçre Kanunları‘nın sistematik dizin içinde tam metni,

• Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı,

• Sistemli olarak iç hukukunun tamamı,

• 40 önemli tam metin hukuk dergisi,

• 300’den fazla açıklama ve kitap, 200’den fazla hukuk tezi,

• Haftalık olarak güncelliği sağlanmış yargı faaliyetleri,

• Avrupa hukukundan anlaşma ve yönetmelikler,

• Talimatlar, EuGH-kararları, hazırlanan hukuki işlemler, resmi gazete,

• Tüm dokümanları kolaylıkla basma ve e-mail yoluyla iletim imkanı.



4-Legal Yayınevi Kitap ve Dergiler

• Legal Yayıncılık, 2002 yılında avukatlar tarafından kurulmuş olup hukukçuların 
ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip 
eden bir yayınevidir. Legal Yayıncılık yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte 
olup kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir.

• Legal Yayıncılık, yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin 
içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve 
düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir.



5-Legalbank İçtihat ve Mevzuat Bankası

• Güncel ve geçmişe yönelik 
tüm hukuki belgelere 
internet üzerinden 
erişebilmenizi sağlayan bir 
elektronik hukuk 
bankasıdır.



6-Heinonline Veri Tabanı

• Uluslararası hukuk ve hukuk tarihi alanlarında yaklaşık 1.800 tam-metin hukuk 
dergisine erişim sağlayan veri tabanıdır.

• HeinOnline veri tabanları, hukuk tarihindeki en büyük beyinlerden bazılarının 
çalışmalarını, Congressional Record, Federal Register ve Code of Federal 
Regulations'ın tamamını, anayasalara odaklanan eksiksiz bir veri tabanını ve çok 
daha fazlasını içeren hukuk tarihi ve hükümet belgelerini kapsar.



7-Beck-Online Veri Tabanı
• Alman hukuk uygulamaları, içtihatları, kılavuzlar, C.H Beck Verlag tarafından 

yayınlanan kitaplar, dergiler, ansiklopediler ve daha pek çok yayından oluşan 
Almanca bir kaynaktır.

• İçerik:

• 500 adet tam metin kitap

• 100 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi

• 1.000.000'dan fazla mahkeme kararı

• Yasalar

• Hukuk Yorumları

• Tüm federal tüzük

• Eyalet tüzükleri



8-Lexpera Veri Tabanı

• Lexpera Hukuk Veritabanı içeriğinde içtihat, makaleler, mevzuat, sözleşme 
örnekleri, tam metin hukuk kitapları ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının 
olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.

GÜNCEL İÇERİKLER: 

• Mevzuat

• İçtihat

• Literatür

• Örnekler

• Resmi Gazete



9-SOBİAD (Dergi Atıf Dizini)
• Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan dergilerin tam metinlerinin indekslendiği ve atıflarının bulunduğu bir veri 

tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

• Süreli olarak Sosyal Bilimler Alanı'nda en az 4 yıl, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 3 yıl yayın yapmış elektronik dergilerin 
kaynakçaları taranmış bu tarama sonucunda da yazarın/yazarların eserlerinde yaptıkları atıflar ortaya konulmuştur.

• Sobiad'da İçerik;

• Kayıtlı dergilerin tam metin ve özetlerine ulaşmaktır. Ayrıca impact değeri belirlenen bir derginin diğer dergiye göre etki değerinin 
istatistiksel olarak ortaya koymaktır.

• Sobiad ile güncel makaleler anında görüntülenebilmekte istenildiği taktirde makalelerin özetlerine ve tam metnine erişim 
sağlanabilmektedir.

• Taranan dergiler başlığında dergi linkleri aktif olacak böylelikle Türkiye merkezli akademik, bilimsel dergilere ulaşım daha hızlı ve kolay 
olacaktır.

• Sobiad; kurumsal üyelik/abonelik kabul etmektedir. Böylelikle hem tek kullanıcılı hem de çok kullanıcılı bir kitleye hitap etmektedir.

• Sobiad; ağırlıklı olarak Türkiye merkezli elektronik dergilerde bulunan hem Türkçe hem de diğer dillerde yapılmış yayınları kapsamaktadır.

• Sobiad; fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında özelleşmiş atıf arama ve bibliyometrik veri analizi yapan atıf dizinidir.



10-BookCites (Kitap Atıfları Bulma)

• BookCites Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf 
dizinidir. Böylece Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce 
kitabın ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik 
kitaplarda bulunan atıfları kapsamayı amaçlar.

• BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcı tek arama 
panelinden binlerce kitap ve kitap bölümü içerisinden arama yapabilir. BookCites
ile araştırmacılar açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.



11-Wikilala Veri Tabanı
(Osmanlı Dijital Kütüphanesi)

• Wikilala matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, 
kitap ve belge) içerisinde "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital 
kütüphanedir. Meraklıların veya akademik çalışmalar yapan araştırmacıların 
halihazırda Osmanlıca metinlerde Latin harfleriyle arama yapabilmelerine imkân 
tanıyan bir kütüphane bulunmamaktadır. Dijital baskı çağına gelinceye dek 
araştırmacılar Osmanlıca metinler içerisinde aradıklarını bulabilmek için sayfalarca 
konu başlığını taramak, hatta satır satır metin okumak zorundaydılar. Oysa 
Wikilala sayesinde tek bir hamle ile aradıkları tüm başlık ve içeriklere saliseler 
içerisinde ulaşabilirler.



12- E-Osmanlıca.com
(Dil Öğrenme Platformu)

• Türkiye’nin ve Dünyanın ilk online Osmanlı Türkçesi eğitim platformu olan web 
uygulamasıdır.

• Hazırlanmış olan müfredat ile masa başından veya mobil uygulama ile rahat bir 
eğitim imkanı sağlanmaktadır.

• Müfredate uygun dersler ile interaktif olan sınavlara girerek kolayca sertifika 
sahibi olabilirsiniz.



13-Kelime.com Sözlükler Veri Tabanı

Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini 
bulan, online çeviri imkanı sağlayan, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler 
veri tabanıdır.

• Türkçe; Genel Türkçe Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, Ansiklopedik İsimler Sözlüğü, Akvaryum Türkçe Sözlük, TDK – 1945 .

• İngilizce; Genel İngilizce Sözlüğü, Tomurcuk İngilizce Sözlük, İngilizce Türkçe Büyük Sözlük 

• Osmanlıca; Genel Osmanlıca Sözlüğü, Redhouse (A Turkish and English Lexicon), Kamusu’l-Muhit, Kamus-i Türki, Vankulu Lügatı.

• Arapça: Genel Arapça Sözlüğü, Ahteri-yi Kebir.

• Fransızca: Genel Fransızca Sözlüğü, Hazine-i Lügat (Çok Yakında), Fransızca Türkçe Sözlük (Dictionnaire General Francis Turc). Kamus-i 
Fransevi.



14-Jurix Veri Tabanı

• Türkiye'de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri kullanıcılara sunmayı 
hedefleyen bir veri tabanıdır. Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve 
konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da veri tabanına düzenli 
olarak eklenmektedir.

• İçeriğinde; 64 farklı dergi, 30.000’e yakın makale ve 600.000’e yakın sayfa 
doküman barındırmaktadır.



ULAKBİM ARACILIĞIYLA 
(EKUAL KAPSAMINDA) 

ERİŞİME AÇILAN VERİ TABANLARI



• Wiley Online Library, 1997’den günümüze; kimya, tıp, yaşam bilimleri, 
veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, 
fizik&astronomi, mühendislik, mimarlık&planlama, eğitim bilimleri, psikoloji, 
mühendislik, tarih, arkeoloji, sanat, hücre ve moleküler biyoloji, 
biyoteknoloji&biyokimya, bilgisayar bilimi, genetik, coğrafya&keşifler, tarım, 
matematik, işletme ve ekonomi gibi konuları içerir. 

• 1600’den fazla dergi, 200’den fazla referans çalışma, 21.000’den fazla online 
kitaba erişim imkanı sunmaktadır.

1-Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


2-Scopus Atıf Dizini

• Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve 
görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır. Disiplinler arası, dünyanın en 
büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt
bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır.



3-Mendeley Platformu
• Mendeley size sizlerin araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, 

son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır. 
• Otomatik bibliyografiler oluşturulabilir.
• Kolaylıkla çevrimiçi olarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapılabilir.
• Diğer araştırma yazılımlarından makaleleri kolaylıkla ithal edebilir.
• Araştırmacı okuduğu makaleye dayalı ilgili diğer makaleleri bulabilir.
• Araştırmacı çevrimiçi olarak herhangi bir yerden makalesine ulaşabilir.
• 1000 ve üzerinde dergi için atıf biçimlerine ulaşabilir ve atıf yöntemi seçimi ile yeni biçimler 
oluşturabilirsiniz.

• Araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları 
keşfetmenize yardımcı olan referans yöneticisi ve akademik sosyal ağıdır. Kullanıcı hesabı ile giriş 
yapılmaktadır. Kurumsal e-posta adresi ile veri tabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz.



4- Springer Link Veri Tabanı

• Bu veritabanı; Kimya , Fizik, Astronomi, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Matematik, Bilgisayar, Yer
Bilimleri, Tıp, Ekonomi, Hukuk gibi konuları kapsamaktadır.

• Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. 
Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır. SpringerLink veri tabanı ; yaşam 
bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, 
matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 1991 dergiyi kapsamaktadır. 
Springer'in makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, 
limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri 
içermektedir.

• Ayrıca ULAKBİM ulusal lisans anlaşması altında bulunan Springer'in 4 dergi arşivi koleksiyonu erişilebilir 
durumdadır. Bu 4 koleksiyon Bilgisayar Bilimleri, İşletme & Ekonomi, Beşeri Bilimler ve Çevre Bilimleri 
alanlarındaki 500'ün üstünde dergiden oluşmaktadır.



5- Web Of Science

• Çok sayıda farklı akademik disiplin için kapsamlı atıf verileri sunan birden çok veri tabanına 
abonelik tabanlı erişim sağlayan bir web sitesidir.

• Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-
Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation
Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri 
tabanları taranmaktadır.



6-ProQuest Dissertations & Theses Global 
(PQDT Global)

• Son 80 yılda dünyanın en kapsamlı ve ünlü tez programını oluşturmuştur. ProQuest Dissertations
& Theses Global (PQDT Global), dünya üniversitelerinin sürekli katkıları sayesinde her yıl 5 milyon 
lisansüstü çalışma havuzunu büyütmeye devam ediyor ve inovasyonu ve yeni anlayışları 
körüklemek için sürekli büyüyen bir araştırma kaynağı yaratıyor.

• Dünyadaki doktora tezleri ve yüksek lisans tezlerinden geniş bir kolleksiyona sahiptir.

• Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en 
geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, 
yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez 
deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde 
yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.



7-ProQuest Ebook Central
Ebook Central Open Access Collection, Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury
Academic,Taylor&Francis, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam 
University Press’in de aralarında olduğu birçok yayıncıdan binlerce kitap içermektedir. Güncel içerik 
sayısı şu anda 2.800 ün üzerinde elektronik kitapdır ve içerik sürekli olarak artmaktadır. Ebook
Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık, Tarih ve daha 
birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir.



8-IEEE Xplore Veri Tabanı

• IEEE Xplore dijital kütüphanesi, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği ve elektronik ve ilgili 
alanlarda dergi makaleleri, konferans bildirileri, teknik standartlar ve ilgili materyallerin 
keşfedilmesi ve bunlara erişim için bir araştırma veri tabanıdır. 

• İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik 
vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabanı IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve 
standartlarını içermektedir.



9-ScienceDirect Veri Tabanı
• Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve 

derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan 
disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik 
bilgi de taranabilir.

Biyokimya                        Biyoloji Ekonomi 

Tıp                                     Yer Bilimleri Matematik 

Çevre Bilimleri Malzeme Bilimleri Fizik

Sinir Bilim Farmakoloji ve Toksikoloji Kimya

Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Bilimler



10-JSTOR Veri Tabanı

• Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, 
Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, 
Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, 
Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika Çalışmaları, 
Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve 
Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konularındaki bilimsel dergilere ulaşılır.

• JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan 
multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life 
Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew
Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır.



11-Taylor & Francis Veri Tabanı

• Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur. Taylor & 
Francis veritabanındaki 1000 adetten fazla süreli yayına tam metin erişim olanağı sağlanmaktadır.

• Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan toplam 1039 dergiyi kapsar. Bu dergilerin 552 adeti 
Sosyal ve Beşeri Bilimler; 487 adeti ise Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanında yayın yapmaktadır. 
Taylor&Francis Yayınevi ne ait Agricultural and Biological Science, Art&Humanities, Business and
Management, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Science, Economics and
Econometrics, Education, Energy and Power,Engineering and Technology,Environmental Science, 
Geography, Health Science, Life Science, Materials Science,Mathematics, Neuroscience,Physics
and Astronomy,Psychology, Science, Social Science konularını içeren dergilerden oluşmuş bir veri 
tabanıdır.



12-Emerald Social Science Veri Tabanı

Muhasebe, işletme, iktisat, ekonomi, yönetim ve starteji, pazarlama, 
turizm ve otelcilik, bilgi ve bilgi yönetimi, öğrenme ve organizasyonel
çalışmalar, operasyon, lojistik ve kalite, eğitim, mühendislik, sağlık ve 
sosyal hizmetler ve kütüphanecilik konularında dergilerden oluşan tam 
metin bir veri tabanıdır. Eğitim ve Sosyoloji alanında 2.000’e yakın e-
kitaba erişim sağlanmaktadır.



13-EBSCOHost Veri Tabanları

Tam Metin Veri Tabanları

1. Academic Search Ultimate

2. Business Source Ultimate

3. Central & Eastern European Academic Source

4. ERIC

5. MasterFILE Complete

6. MasterFILE Reference eBook Collection

7. Newspaper Source Plus

8. OpenDissertations

9. Regional Business News

10. The Belt and Road Initiative Reference Source

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e864sww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddu
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo


DİĞER VERİ TABANLARI



1-Almanhal Veri Tabanı

• Almanhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın en iyi yayıncılarından derlenmiş bilimsel içeriği, Arapça 
tam metin içinde detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk ve tek veri tabanıdır.

• İslam Çalışmalarının yanı sıra, Dil ve Edebiyat, İşletme ve Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası 
İlişkiler, Tarih, Hukuk, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Psikoloji ve Felsefe ile İslami 
Finans disiplinlerinde e-kitaplar, e-dergiler, araştırma raporları ve konferans bildirileri sunan, telif 
hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim 
toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını tek şemsiye altında toplayabilmiş tek 
koleksiyondur.



2-OpenAIRE Explore Veri Tabanı

• Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına 
yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı 
oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası 
arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim 
arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri 
tabanıdır.



3-İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)

• Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından 
basılan ilmî yayımlarda yer alan Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri ile 
sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.



4-TR DİZİN

• Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.


