
TÜBİTAK ULAKBİM  
EKUAL EBSCO Kaynakları
EBSCO Information Services, 
TÜBİTAK ULAKBİM’in EKUAL 
konsorsiyumu kapsamında 
Türkiye’deki tüm üniversitelere 
26 veri tabanı sağlamaktadır. 
Bu kapsamlı koleksiyon, bir 
üniversitenin araştırma yaptığı 
tüm konularda on binlerce dergiyi 
özetleri ile birlikte indeksler ve on 
binlerce tam metin dergiye erişim 
imkanı sunar. Ayrıca, daha birçok 
farklı tam metin doküman içerir. 
E-kitaplar, konferans bildirileri, SWOT 
analizleri ve raporlar bu doküman 
türlerinden bazılarıdır.
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Tam Metin  
Veri Tabanları 

Tıp ve Sağlık  
Bilimleri Kaynakları

Bibliyografik  
Veri Tabanları Kaynaklar 

Özenle oluşturulan bu koleksiyondaki yayınlar, dünyanın en önemli yayıncılarından derlenmiş, 
alan indeksleri ve atıf indekslerine girebilmiş dergilerden oluşmaktadır. Tam metin veya 
bibliyografik veri tabanlarını, tıp ve sağlık kaynaklarını ve destek materyallerini görüntülemek 
için yukarıdaki bağlantılara tıklayınız.

Kaynaklara direkt erişim sağlamak için veri tabanı isimlerininin üzerine tıklayınız.

Akademik kütüphanenizin erişimi bulunan tüm EBSCOhost veri tabanlarını toplu taramak  
için buraya tıklayınız.
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EKUAL Kapsamında Erişime Sunulan EBSCO 
Kaynaklarını Keşfedin.

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


Academic Search Ultimate
Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan 
Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde 
olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok 
alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider 
veri tabanıdır.
Dergi Listesi 
Diğer Kaynaklar 
 
Business Source Ultimate
İktisadi ve idari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate,  
alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin 
yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple  
bir araştırma aracıdır.
Dergi Listesi 
Diğer Kaynaklar 
 
Central & Eastern European Academic Source
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik 
dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok 
disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar.
Başlık Listesi 
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Tam Metin Veri Tabanları
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-other.xls
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-journals.xls
https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-other.xls
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h
https://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls


ERIC
ERIC (the Education Resource Information Center),  
eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu 
alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. 
Başlık Listesi 
 
MasterFILE Complete
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş 
ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın  
en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır.
Dergi Listesi 
E-kitap Listesi 
Diğer Kaynaklar 
 
MasterFILE Reference eBook Collection
MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, 
referans kitapların elektronik versiyonlarından 
oluşturulmuştur 
 
Newspaper Source Plus
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan 
bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber 
dergilerinden milyonlarca kayıt içerir.
Başlık Listesi 
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Tam Metin Veri Tabanları
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
https://eric.ed.gov/?journals
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h
https://www.ebscohost.com/titleLists/f6h-journals.xls
https://www.ebscohost.com/titleLists/f6h-ebooks.xls
https://www.ebscohost.com/titleLists/f6h-other.xls
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
https://www.ebscohost.com/titleLists/n5h-coverage.xls


EBSCO Open Dissertations
Veri tabanı, dünya çapındaki 320’den fazla üniversiteden  
1.4 milyondan fazla tez kaydı içerir. 
 
Regional Business News
Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri  
tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den 
fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar.
Başlık Listes 
 
The Belt and Road Initiative Reference Source
“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam 
metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce 
akademik dergi içerir.
Başlık Listesi 
 
TR Dizin
TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik 
ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM 
tarafından oluşturulmuştur.
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https://www.ebsco.com/products/research-databases/ebsco-open-dissertations
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh
https://www.ebscohost.com/titleLists/bwh-coverage.xls
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo
https://www.ebscohost.com/titleLists/obo-coverage.xls
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt


Tıp ve Sağlık Bilimleri Kaynakları

MEDLINE
Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için 
temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü 
üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı 
zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu 
üzerinden de taranabilir ve National Library 
of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH 
(Medical Subject Headings) terimlerini kullanır.  
 
DynaMed Kanıta Dayalı, Hasta Başı  
Bakım Aracı
Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan 
DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik 
sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir 
cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık 
bilimleri dergisi editörler tarafından her gün 
incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile 
hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, 
hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur.
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed


Applied Science & Business Periodicals Retrospective
1913 -1983 döneminde yayınlanmış olan 2.000’den fazla 
yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler 
alanındaki temel indekslerden biridir. 
 
Applied Science & Technology Index Retrospective
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki  
önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların 
çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin 
gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan  
önemli bir referans kaynağıdır. 
 
Art Index Retrospective
Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar olan süreci 
kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. 
 
Business Periodicals Index Retrospective
İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan veri 
tabanı, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari 
dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts 
Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.

7

Bibliyografik Veri Tabanları 
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=air
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr


Education Index Retrospective
Birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir  
şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de  
bulunan 850.000’den fazla kayıt sunar. 
 
European Views of the Americas: 1493-1750
John Carter Brown Library ile iş birliği içerisinde EBSCO  
Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika  
hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir  
rehber üretmiştir. 
 
GreenFILE
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan  
GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji  
gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. 
 
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin 
farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede 
indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. 
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eir
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hev
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hsr


Library, Information Science & Technology Abstracts
1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi  
ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar  
için hazırlanmıştır. 
 
Newswires
Veri tabanı, Associated Press, United Press International,  
PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca 
dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek  
zamanlı erişim sağlar. 
 
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983
Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen  
bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar  
uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur. 
 
Teacher Reference Center
Veri tabanı, profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 
220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri 
ile birlikte indeksler. 
 
Web News
Veri tabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber  
beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nsm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ssr
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nmr


• Academic Search Ultimate Posteri

• Business Source Ultimate Posteri

• MasterFILE Complete Posteri

• DynaMed Posteri

• EBSCO Mobil Uygulama Kılavuzu
 - Video
 - PDF

• DynaMed Kullanım Kılavuzu
 - Video
 - PDF
 - Destek Sayfası 

Kaynaklar
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https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/5a000001AUzI/Ss9eLosdABUqaolzRE7YlYSOLjqzbaau9KtxksRAIOM
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/5a000001AUzN/2vs2kxPROm6EgNdNDH0GTy_0wlnaBmN7rtIGW8AaGIM
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/5a000001AUn2/441kU7onng6HVQlCUoD_S6coalQye4o6NwlLaM75FaE
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/1H000000P2eP/a/1H000000c2bD/q2k2hue2kyzIoEhLIhlScSKTJAPkuiF6SKRl_4RzX_o
https://www.youtube.com/watch?v=BNDMoLwpD3k
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000cQvZ/zoNGDP033g0IR082MaMACed1Z65_f9VnivH7p0FjAX8
https://connect.ebsco.com/s/article/DynaMed-Promosyon-Materyalleri?language=en_US
https://www.youtube.com/watch?v=Z8DAS_-bpf0
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000bysn/KOkzgY_YjYr6Fe7zESINAIilKPJN4G2cYdaPrm6Y5HA
https://connect.ebsco.com/s/article/DynaMed-Promosyon-Materyalleri?language=en_US
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TÜBİTAK ULAKBİM  
EKUAL EBSCO Kaynakları

Daha fazla bilgi almak için lütfen kütüphanenizle  
iletişime geçebilir veya aşağıdaki iletişim bilgileri  

üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 
ankara@ebsco.com | +90 312 441 7344 

Web sitemizi ziyaret edin: www.ebsco.com/tr-tr
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Akademik kütüphanenizin erişimi bulunan tüm EBSCOhost  
veri tabanlarını toplu taramak için buraya tıklayınız.

ankara@ebsco.com    +90 312 441 7344

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

