AÇIK ERİŞİM SİTELERİ & ELEKTRONİK ARŞİVLER
Açık Erişim Nedir?
Açık Erişim, araştırma sonuçlarının tüm araştırmacı kitlesine online olarak ücretsiz sağlanmasıdır; Araştırma literatürü teknik
raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında hakemli dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin, ücretsiz elektronik kopyalarından
meydana gelir. Açık Erişim siteleri, öğretim ve diğer akademik amaçlar için ücretsiz olarak kullanıma açıktırlar. 2001 Budapeşte Açık
Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir,
kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü
yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.
Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet
Ankos Açık Erişim Kılavuzu:
Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
http://acikerisim.ankos.gen.tr/belgeler/acikerisim.pdf
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/kilavuz.pdf
TAM METİN VE BİBLİYOGRAFİK VERİTABANLAR
African Journals Online (AJOL)

İÇERİK
Afrika kaynaklı araştırmalara erişim sağlayan African Journals Online veritabanı, yerel bilginin
evrensel bilgiye olan katkısını da artırmaktadır.

Agricola (Article Citation Database)
AIDSTRIALS

HIV enfeksiyonu ve AIDS'in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler
hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.

All That JAS: Journal Abbreviation Sources

Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlemesi.

American Slavery: A Composite Autobiography and A Comprehensive Name Index
for the American Slave - TAM METİN

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sitesi

ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Archive of Turkish Oral Narrative / U-W Türk Öyküleri Sandığı - Texas Tech Univ.

WPA Federal Writers' Projesi kapsamında 1936 - 1938 yılları arasında onyedi eyalette 2000
kişi ile görüşme yapılmış ve bu görüşmeler sonucunda kölelerin hayat hikayeleri Kongre
Kütüphanesi tarafından derlenmiş ve George Rawick tarafından The American Slave: A
Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel
dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje
metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı
veya elektronik kopyaları
Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya,
Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve
kılavuzları içerir.

ArchNet, özellikle İslam dünyasından mimarlar, planlamacılar, şehir planlamacıları ve peyzaj
mimarları için oluşturulmuş, online bir topluluktur. ArchNet bunu, server üzerinden
ArchNet (Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)
görüntüler, Coğrafik Bilgi Sistemi, Bilgisayar Destekli Tasarım veritabanları, online
konferanslar, eğitim malzemeleri, istatistiki bilgi, bibliyografik referans veritabanları gibi
kaynakları sağlamakla gerçekleştirir.
Bu veritabanı, kültürel mirasın korunması ve saklanması ile ilgili 100.000'in üzerinde
Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA) (Kullanıcıların önceden kayıt olması
makalenin özetini verir. Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların önceden kayıt olması
gerekir)
gerekir.
ARTFL veritabanına, birincisi Fransız literatürünü içeren Frantext; ikincisi ise Encyclopedie
ARTFL (Project for American & French Research on the Treasury of the French
Diderot'un ilk edisyonunun çevrimiçi versiyonu olan Diderot ve d'Alembert'in Encyclopedie
Language) - TAM METİN
üzerinden erişim mümkündür. Bu iki veritabanına Institut National de la Langue Francaise
üzerinden Fransızca olarak erişilebilir.
ArXiv E-print Archive
arXiv.org (arXiv.org -- current count)
arXiv.org e-Print archive
ASEE - American Society for Engineering Education
AskOxford Dictionary
BibEc: Working Papers in Economics

ArXiv E-print doğrusal olmayan bilim, bilgisayar bilimleri, fizik ve matematik konularındaki
araştırma dokümanlarını kapsayan ve arşiv hizmeti veren bir veritabanıdır.
Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında
önbaskı arşivi.
Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Quantitative
Biology
Mühendislik konusunda ve tam metindir.
Oxford Dictionary' nin ücretsiz internet versiyonu.
Ekonomi konusunda, 130.000'den fazla makale ve çalışma tablosunun basılı formatı hakkında
bilgi verir.

Bioline International
BioMed Central

Biyoloji ve Tıp alanındaki elektronik dergi yayıncısıdır. Bütün dergilerdeki bilimsel makaleler
serbest erişimlidir. Bu makalelere devamlı olarak ücret ödemeksizin online erişilebilir. Bazı
eleştirel yazılar veya raporlar için ise üyelik gerekmektedir.

BioMed Central

Biyoloji ve Tıp alanındaki dergilere Tam Metin erişebilirsiniz. Bazı kritik ve raporlar için üyelik
istiyor.

Braintrack University-Index

Braintrack uluslararası bir üniversite indeksidir. Tüm dünyadaki üniversitelerin, teknik
okulların, yüksekokulların ve diğer yüksek öğretim kurumlarının internet adreslerini verir.

Breast Cancer Research
Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System)

3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.

Caltech Archives Oral Histories Online

Yönetim, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik,
Sosyal Bilimler, Jet Propulsion Laboratory

Caltech Control and Dynamical Systems Technical Reports

Fizik, Dinamik bilimi.

Cambridge Dictionaries Online

Cambridge Dictionary' nin ücretsiz internet versiyonu.

Canada Theses Service

Bu servisin amacı Kanada Milli Kütüphanesi'ndeki, Kanada'da tez koleksiyonunu hazırlamak
ve korumaktır.

Canada Thesis Service
Cancer.gov (The National Cancer Institute)

Kanada Milli Kütüphanesi tezleri
ABD federal hükümetinin kanser araştırmaları için en önemli kuruluşu olan National Cancer
Institute tarafından desteklenen ve yönetilen site, kanser hakkında doğru, güncel bilgi ve
linklere erişim sağlar.

CANCER.NET
CELEX (Communitatis Europeae Lex) - TAM METİN

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
CERN Document Server (CDS)
ChemID - NLM

Avrupa Topluluğu hukuku konusunda birincil kaynak olan Celex; AB Kurum ve Kuruluşları
tarafından 11 AB resmi dilinde yayınlanan yasal belgelere, tüzüklere, anlaşma ve direktiflere
tam metin erişim imkanı sağlar. Ayrıca Avrupa Adalet Divanı İçtihat Hukuku ve hazırlık
dokümanlarını içermektedir.
The CDC Web site provides access to the full text of MMWR and other CDC publications and
data archives. Publications are searchable through CDC Wonder.
Fizik ve ilgili konular

ChemWeb.com (Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)

ChemWeb.com, Nisan 1997'de hizmete sunulmuştur. Bu veritabanı, dünyadaki en geniş
online kimyager grubuna sahiptir.

CogPrints

Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı
dergileri kapsayan bir Açık Arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay
Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. CogPrint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için
ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu
hale getirilmektedir.

Columbia International Affairs Online
Computer Science Technical Reports

Bilgisayar, Bilişim, Ağ, Matematik, Bilgi sistemleri.

Consumer Drug Information - FDA

U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından
hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and
Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer
Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.

CORDIS : Community Research & Development Information Service - TAM METİN

CORDIS, Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti, "Avrupa Araştırma Alanı" çatısı
altında bir AB 6. Çerçeve Programı faaliyeti olarak "Avrupa Toplulukları Resmi Yayınları
(OPOCE)" tarafından sunulan ücretsiz bir servistir. Veritabanı AB araştırma faaliyetleri,
Çerçeve Programları ve uygulamalarıyla ilgili tam metin resmi bilgiler içermektedir.

Davranış ve Beyin Bilimleri

1978'den beri Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan, Davranış ve Beyin Bilimleri
alanında ön baskı makaleleri kapsayan bir Açık Arşivdir. Arşiv, tüm eski sayılarını da içerecek
şekilde geriye doğru genişletilmektedir.

DIRLINE - NLM

Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.

Digital Academic Repositories (DARE)

Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers
Doaj
DOAJ - Directory of Open Access Journals

Document and Publication Server of Humboldt University

DOE Information Bridge

DPT Elektronik Kütüphanesi
Dünya Gelişim Kaynakları

DARE programı tüm Hollanda üniversiteleri, Hollanda Ulusal Kütüphanesi, Hollanda Kraliyet
Sanat ve Bilim Akademisi (KNAW) ve Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü (NWO) tarafından
ortaklaşa oluşturulan bir teşebbüstür. DARE; bibliyografik bilgiler, tam metin materyaller, ses
ve video kayıtları dahil olmak üzere toplam 47.000 akademik makale ve diğer dijital
kaynakları içermektedir.
Matematik konusundaki akademik çalışmaların önbaskı arşivlerinin sunucularına erişim
sağlar.
Çok konulu multidisipliner
Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 708 dergideki
makalelere erişim olanağı bulunur, toplam dergi sayısı 2411'dir. Bugüne kadar 119559
makale arşivlenmiştir.
Arkeoloji, Biyoloji, Kütüphanecilik, Hıristiyanlık, Bilişim, Ekonomi, Dil Bilim, Alman Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Hukuk, Dil Bilim ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Politika, Psikoloji, Sosyoloji,
Slav ve Baltık Dilleri ve Edebiyatı
The Information Bridge provides an open source to full-text and bibliographic records of
United States Department of Energy (DOE) research and development reports in physics,
chemistry, materials, biology, environmental sciences, energy technologies, engineering,
computer and information science, renewable energy, and other topics. The Information
Bridge consists of full-text documents produced and made available by the Department of
Energy National Laboratories and grantees from 1995 forward. The site also provides a link
to Energy Citations, a database that contains bibliographic records for energy and energyrelated scientific and technical information from the Department of Energy and its
predecessor agencies.
DPT'nin yayınları, kalkınma planları, uzmanlık tezleri vb. tam metinlerine erişim olanağı
sağlar.
6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları,
Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer
yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.

EbusinessForum.Com
EconPapers
EconTURK

304.014 taranabilir çalışma tablosu, makale ve yazılım dokümanından 206.521'ine ücretsiz
olarak erişim mümkündür.
Ekonomi, işletme ve maliye alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış akademik
çalışmaları, tebliğ, makele ve raporları sunar.

Electronic Databases - TAM METİN

Bu sayfa AB Vergi Sistemi ve Gümrük Birliği ile ilgili tam metin veritabanlarını içermektedir.
Bunlar; BTI (Binding Tariff Information), ECICS (European Customs Inventory of Chemical
Substances), QUOTA (Tariff quotas and ceilings), TARIC (Integrated Community Tariff),
TRANSIT (Transit Customs Offices, MRN Follow-up Information), VIES (VAT Information
Exchange System) dir.

Electronic Library of Mathematics

ELM matematik alanındaki online dergileri, makaleleri, monografları ve diğer elektronik
kaynakları içerir. Bütün materyaller elektronik formattadır ve genellikle giriş ücretsizdir.

Electronic Media Catalog - BİBLİYOGRAFİK

Electronic Research Archive
E-LIS (E-prints in Library and Information Science [ 2003 - ]
eLibrary FREE Web-Books

Electronic Media Catalog elektronik olarak üretilen, internet ve CD-ROM yoluyla erişilebilen
(basılı ve mikrofilm hariç) süreli yayınların listelerini ve EBSCO'nun yayın veritabanını
içermektedir.
Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work
Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal
planlama (Spatial Planning).
Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşiv.

E-print Network

E-PRINT Network temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile
diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin
içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

E-print Network

Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik,
bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon
sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

eprints@iisc (Fulltext)
EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate's Theses

Yönetim, Biyoloji, Kimya,Elektronik, Bilgi Bilim, Fizik ve Matematik
Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji,Orman, Ekoloji, Beslenme vs.

ERIC (Education Resources Information Center)

A.B.D Eğitim Departmanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) tarafından desteklenmektedir. ERIC,
1966'ya kadar geriye dönük 1.1 milyon bibliyografik kayıda ve 107.000'den fazla dokümanın
içeriğine tam metin erişim sağlar. (1993 - 2004 yılları arasında yayınlanmış.) (Giriş için kayıt
olunması gerekir.) (ERIC tam metin dergilerine erişmek için ERIC via EBSCOhost'u kullanınız.)

Eric

(Fulltext) Çok konulu multidisipliner

EUR-Lex - The Portal to the European Union Law - TAM METİN

Eur-Lex veritabanı AB Resmi Gazetesi (L ve C serileri, tam metin), anlaşmaları, Avrupa Birliği
Mevzuatıyla ilgili dokümanları, içtihat hukukunu, parlamento oturumlarında geçen soruları,
halkı ilgilendiren dokümanları ve genişlemeyle ilgili hazırlıklara ait resmi bilgileri içermektedir.
Veritabanı her gün güncellenmektedir.

EXYSTENCE ePrints Archive (Fulltext)
FIND Articles.Com

Biyoloji, Nöroloji, Bilişim, Internet,Dünya, Ekonomi, Sosyal Bilimler,
Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı

FirstGov for Science

FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi
kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş her biri kendi
alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri,
toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını
içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir.
Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.

FirstGov for Science

FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi
kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi
alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri,
toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını
içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir.
Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.

Free Medical Journals
Free Patents Online

FreeBooks4 Doctors

GATT Digital Library

Genamics Journal Seek
Google Directory - Open Access Resources

GPO Access

Amerika Birleşik Devletlerine ait patentlerin tam metinleri, anahtar kelime veya patent
numarasına göre 1976 yılından günümüze kadar taranabilir. Görüntülere PDF ve TIFF
formatında erişilir.
Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 600'den fazla
kitaba tam metin erişim olanağı sağlanabilmektedir. Kitapların İlgili Olduğu Konular
GATT elektronik kütüphanesi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile ilgili
bilgi ve dokümanlara erişim sağlar. GATT (General Agreement on Tariffs an Trade), 19471994 yıllarında üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını ve uluslararası ticareti
destekleyen bir kuruluştur. Bu elektronik kütüphane, Stanford Üniversitesi Kütüphaneleri ve
Akademik Bilgi Kaynakları (SULAIR) ile Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün ortaklığıyla
oluşturulmuştur. (Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların kayıt olmaları gerekir.)
68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN'i hakkında bilgi verir. Dergilerin web
sayfalarına bağlantı sağlar.
Free Access Scientific Archives , Free Access Theory , Free Online Literature , Free Online
Poetry , Organizations
The United States Government Printing Office offers free access to the United States
Constitution, the Code of Federal Regulations, the Federal Register, Congressional
documents, U.S. Supreme Court decisions, and other documents. GPO also provides links to
other U.S. government Web sites that offer full text resources.

Guide to South Africa's Struggle for Democracy: anti-apartheid periodicals, 19601994
Hastalık Denetim ve Engelleme Merkezleri (CDC)
HighWire Press

HighWire: Free Online Full-text Articles

HofPrints
Hukuk Bilgi Bankası Emsal Arama
IDEAS

Yaklaşık 40 dergi çok geniş bir listeden seçilmiştir. Bu dergiler, sendika, din, sağlık, kültür ve
cinsiyet gibi çeşitli konuları içerir.
Web sitesi, tam-metin MMWR ve öteki CDC yayın ve data arşivine erişim sağlamaktadır.
Yayınlar CDC Wonder yoluyla taranabilir.
924 dergiye Tam Metin erişim (Bazı dergilerin son sayıları ambargoludur).
Stanford Üniversitesi Kütüphanesi'ne ait HighWire Press, özellikle fen, teknoloji ve tıp
konularına odaklanmış akademik dergileri içeren elektronik bir yayıncıdır. Aynı zamanda
uzman kurumlara ve ticari yayıncılara ait birçok dergiyi de destekler. HighWire tarafından
arşivlenen dergilerin çoğu, belirli bir ambargo süresinden sonra tam metin olarak ücretsiz
erişime açılır.
Sanat, Biyoloji, Eğitim,Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim,Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri,
Sosyal Bilimler.
Yargıtay'ın "Hukuk Bilgi Bankası" aracılığıyla işlenmiş emsal sorgu listesini inceleyebilir ve bu
listeye erişebilirsiniz.
Ekonomi konusundaki 300.000 araştırma dokümanının 200.000'i tam metin olarak
görüntülenebilmektedir.

IMF Yayınları
Index to American Botanical Literature
Information Bridge

INIS (International Nuclear Information System) Database - BİBLİYOGRAFİK

Internet Public Library
Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)
İslam Araştırmaları Merkezi

Library, Information Science & Technology Abstracts
Making of America Journals (Cornell)
Making of America Journals (Michigan)

Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri, Bilişim ve Bilgi Bilimleri,Enerji Teknolojileri,
Uluslararası Nükleer Bilgi Sistemi (INIS), nükleer bilim ve teknolojinin barışcıl amaçlarla
kullanılması konusunda dünya çapında yayınlanmış bilimsel ve teknik yayınları içeren bir bilgi
kaynağıdır. INIS veritabanı, 1970'den günümüze yaklaşık 2.4 milyon bibliyografik kaydı
İngilizce abstraktları ile birlikte içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir
veritabanıdır.
Çeşitli konularda bilgi ve kaynak içermektedir.
Üniversiteler-arası Siyasi ve Sosyal Bilimler Konsorsiyumu (ICPSR), dünyanın en geniş
bilgisayarlı sosyal bilim arşividir. Üye kurumlardaki araştırmacılar data dosyalarına
ulaşabilirler.
İlahiyat Fakültelerinin istifade edebileceği çok sayıda makale, tez ve osmanlıca risalelere
erişim sağlanabilmektedir.
LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma
kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha
pek çok konudaki 600'den fazla dergiyi, 1960'lı yılların ortalarından günümüze
indekslemektedir.

Martindale's The Reference Desks

Jim Martindale tarafından tasarlanmıştır., A.B.D. Marthindale Sağlık Bilimi rehberinin;
ansiklopedileri,sözlükleri, ansiklopedik sözlükleri, interaktif olarak anatomiyi gözden
geçireceğiniz metinleri, ders notlarını, sınavları, literatür tarama olanaklarını ve çok daha
fazlasını içeren geniş çapta siteye bağlantısı bulunmakta.

Max Planck Society eDoc-Server

Fen bilimleri

MEDLINEPlus - NLM

Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi
amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi
bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen
bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi
kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.

Medline(Infotriev)Free
MedWeb: Anatomy

Mevzuat Bilgi Sistemi

Molecular and Cellular Proteomics
MultiMedia DataBase
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) Gateway
National Academy Press
National Bureau of Economic Research Working Papers (NBER)
National Center for Health Statistics (NCHS)

National Environmental Publications Internet Site (NEPIS)

A.B.D. Emory Üniversitesi tarafından tasarlanmış ve 100'den fazla anatomi ile ilgili siteye
bağlantısı olan bir site.
Başbakanlık tarafından oluşturulan ve basılısı da kütüphanemizde mevcut olan Kanunlar,
Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandıktan ve yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren
Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel olarak taramaya açılmıştır.
Fizik ve ilişkili konular
NLM'nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri
tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
Bir ara yüz üzerinden NLM'nin bilgi kaynaklarını ve veritabanlarını tarama olanağı verir.
Toplan
Ulusal Akademi Basını Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü
ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarına online olarak ücretsiz erişilebilir.
Bu veritabanı, NBER araştırmacılarının sonuçlarını ilk olarak yayınladıkları yerdir.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), sağlıkla ilgili konularda istatistiksel raporlar
yayınlamaktadır. Tam-metin "Sağlık ABD"yi de içeren yüzlerce yayına web sitesinden erişmek
mümkündür.
The National Environmental Publications Information System began in 1997, to offer over
9,000 full text, online documents of the United States Environmental Protection Agency.
Documents that are not available online can be ordered from the agency through NEPIS.

NCSTRL

NCSTRL is an international collection of computer science research reports and papers made
available for non-commercial use from a number of participating institutions and archives.
NCSTRL provides access to over 20,000 technical reports in computer science

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını,
yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir
organizasyondur.

Neuroanatomy and Neuropathology on the Internet

Tıp öğrencileri, asistanlar ve diğer sağlık çalışanları için Macaristan'da Debrecen'deki Nöroloji
Anabilim Dalı tarafından tasarlanmış bu rehberde; ders notları, slaytlar, anatomi ve
nöroanatomi ile ilgili görüntülerin yer aldığı geniş bir listeye ulaşabilirsiniz.

NUMDAM
OAIster

Official Document System of the United Nations
Online Books Page
Open J-Gate
Plattsburgh University Library Openaccessjournals
Project Euclid
Psycoloquy
Public Library of Science (PLoS)
PUBMED CENTRAL

RAPID - TAM METİN

Yurtdışında 680 enstitüye ait 9,417,772 çalışmanın tek bir arayüzle fulltext kayıtlarına
ulaşabileceğimiz bir veritabanı. 536 akademik kuruluştan 6 milyona yakın e-kaynaktan oluşan
bir sayısal kütüphane projesi.
Birleşmiş Milletler Resmi Belgeler Sistemi (ODS), Birleşmiş Milletler'e ait dokümanlara
internet üzerinden tam metin erişim sağlar. Bu dokümanlar BM parlamentosuna ait belgeleri,
karar ve hükümlere ait ön çalışmaları içerir.
12.000 tam metin kitap içerir.
Çok Konulu multidisipliner
Matematik, İstatistik
1990'dan beri yayımlanan, PsycINFO'da indekslenen, Amerikan Psikoloji Derneği'nin
desteklediği Psycoloquy dergisi yorum ve yanıtlar ile tüm hedef makalelerin hakemli yeni
baskılarından oluşan bir Açık Arşiv'dir.
Tıp , biyomedikal ve yaşam bilimlerini kapsayan arşiv.
Avrupa Komisyonu Hükümet Sözcüsü tarafından sunulan RAPID veritabanı AB ile ilgili tüm
resmi aktiviteleri ve günlük haberleri içeren bir servistir. 1985'ten beri çıkan tüm basın
duyurularının çoğunu en az iki dilde; İngilizce ve Fransızca olarak sunan RAPID NG veritabanı
diğer Avrupa Kurum ve Kuruluşlarının bazı basın duyurularını, özellikle Avrupa Konseyi,
Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı, Sayıştay, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler
Komitesi'nin basın duyurularını da içermektedir.

REDALyC
RePEc: Research Papers in Economics

44 ülkeden 100'ün üzerinde gönüllü tarafından, ekonomi konusunda toplanan çalışma
tabloları, makaleler ve yazılım bileşenlerini içerir ve tamamına ücretsiz erişilebilmektedir.

ResearchIndex
Scirus
SearchERIC.org (Eğitim vb.)
SIL International
SORA - Searchable Ornithological Research Archive
Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia)

The NECI scientific literature digital library offers five million citations and over 400,000 fulltext documents. Papers are derived from proceedings of symposia, journals, books, and
other sources. Links to cited works and to comments from readers are available
Web ortamındaki bilimsel, hakemli her türlü bilgiyi kapsar.
Dilbilim çalışmalarını içerir.
Felsefe konusunda ücretsiz başvuru kaynağı.

Su Ürünleri Bilimleri

Su ürünlerinin bilimsel yönüyle ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenler için bilimsel açık
erişim portalı. Ayrıca “ Journal of FisheriesSciences.com” dergisi de online erişime aynı site
üzerinden açılmış olup dergide çakacak olan makaleler hakemlerin onayı ile pdf formatında
yayınlanmakta ve okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

SWETSWISE ONLINE CONTENTS

1999 yılından günümüze bir çok disiplinde tam metin erişimli e-dergi veri tabanıdır. Login via
IP authentication tıklayın.

TBMM TUTANAKLARI
TCMB Makale Tarama
The Electronic Library of Mathematics

The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative (EMANI)
The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative (EMANI)

Türkiye'de ekonomiyle ilgili ve Türk ekonomisi hakkında bazı tam metin makaleler ve alıntılar
verir. İngilizce ya da Türkçe olarak taranabilir.
Matematik konusunda yayınlanmış elektronik dergi, makale, monografi , konferans tutanağı,
ders notları vb. türünde kaynakları içerir.
EMANI, matematik alanında farklı yayıncılara ait 100 dergiye ücretsiz erişim imkanı sağlar.
Elektronik olarak yayınlanan dergilerin yanı sıra geriye dönük olarak elektronik ortama
aktarılan (Springer-Verlag firması tarafından 1869 yılından beri yayınlanan "Mathematische
Annalen" gibi) dergileri de içerir.
Matematik alanında yayın yapan 100 dergiye erişebilirsiniz.

The European Library Portal

Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak
sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok
zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.

The NASA Astrophysics Data System

approximately 300,000 free full-text articles The NASA Astrophysics Data System (ADS) is a
NASA-funded project that provides free access to the full text of articles in astronomy and
astrophysics. Most of the major astronomical journals are included. In many cases articles
published in the current year are not available through ADS. Articles are available in PDF, GIF,
or other electronic formats.

The National Science, Mathematics, Engineering, and Technology Education Digital
Library (NSDL)

The WWW Virtual Library

Thomas Legislative Information on the Internet
Thomas Register (Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)
TOXLINE - NLM

This site is now under construction with funding from the National Science Foundation. The
NSDL will offer high-quality materials for science, mathematics, engineering and technology
education. Its initial release is scheduled for the fall of 2002. The NSDL is likely to be the
largest and most heterogeneous digital library yet built.
Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim,
eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik, hukuk, iletişim, mühendislik, sanat,
sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere
bağlantılar.
Thomas Yasama Bilgileri Kongre Kütüphanesi, ABD Kongresi'ndeki beyanname metinleri,
komite raporları ve tarihi belgeleri sunmaktadır.
Kuzey Amerika'da üretilen ürünler ve orada bulunan şirketlerin en fazlasına erişim sağlayan
veritabanıdır. (Thomas Register Web Sitesinden) (Veritabanına giriş ücretsizdir ama
kullanıcıların kayıt olmaları gerekir.)
İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar
hakkında hazırlanmış bir veritabanıdır.

Turkish Econlit
Turkish Medline

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma
projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler
alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Bu veritabanında 290 proje web üzerinde
yer alır. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir. Bibliyografik
kayıtların altında yer alan Belge Sağlama linki tam metin için yol gösterir.

Türk Oftalmoloji Yayınları İndeksi
Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Türkiye'de yayınlanmış dergilerde yer alan makalelerin bibliyografik kayıtlarını içerir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları
UNESCO
United States Geological Survey
University of California Press Scholarship Editions
University of California Press Scholarship Editions ( ücretsiz e-kitaplar)

Bu veritabanı; tıp, veteriner , biyoloji bilimleri, tarım, mühendislik ve sosyal bilimler
konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar. Ayrıca; TÜBİTAK
Destekli Projeler Veritabanını da içerir.
The UNESCO catalog lists 100,000 UNESCO documents and provides access to the full text of
many of these.
Reports and other publications of the United States Geological Survey are available through
the USGS Web site.
Çeşitli konularda 400 elektronik kitap.
Çeşitli konularda 400'ün üzerinde elektronik kitaplara ücretsiz erişim imkanı sağlar.

University of Karlsruhe Thesis Database

Alman Üniversitelerinin öğrenci tez veritabanıdır. Çoğunluğu Almanca'dır, bir kısmı da
İngilizce'dir.

Virtual Computer Library

Bilgisayar teknolojileri, bilgisayarla ilgili konferanslar, dergiler, magazinler, çevrimiçi kitap ve
sözlükler, yayıncılar, kuruluşlar ve internetle ve www ile ilgili bilgilere bağlantıları içerİR.

WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology)

World Bank Group Documents & Reports

World Economic Outlook Database (IMF)

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING
dergisinin içeriğine tam metin erişim sağlar. Bu konuda Uluslararası konferans duyuruları yer
alır.
The World Bank Group makes more than 14,000 documents available through the
Documents & Reports website. Documents include Project appraisal reports, Economic and
Sector Works, Evaluation reports and studies and working papers.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan World Economic Outlook
(WEO)veritabanı, yılda iki kez yapılan WEO uygulamaları süresince yaratılır. WEO yayınlarının
içinden seçilmiş serilere bu web sitesi üzerinden erişim mümkündür.

World Journal of Gastroenterology
YÖK Tez Tarama

Zentralblatt MATH Database

Zentralblatt MATH, kuramsal ve uygulamalı matematik konularında özet ve eleştiri sunan,
dünyanın en kapsamlı ve uzun süreli çalışan servisidir. MATH veritabanı 2300'den fazla süreli
yayın ve dergilere ait 1.8 milyondan fazla girişi içerir. Girişler, Matematik Konu Sınıflama
Şemasına göre sınıflandırılır. İçerdiği konulardan bazıları; kuramsal matematik (cebir,mantık,
topoloji, geometri, analiz), olasılık teorisi, istatistik, matematiksel fizik, katı ve akışkanlar
mekaniği, sayısal matematik,matematiksel programlama, teorik bilgisayar bilimi ve
özdevinirler kuramıdır.

