
VERİTABANLARI 

 

 

 

Dünyanın en değerli, en kapsamlı multidisipliner tam metin veritabanı. 

Erişim için; 

https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/turkish 

 

 

Muhasebe, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletme, Yönetim 

Bilimleri, Ekonomi ve sosyal Politika, Kalite Yönetimi, Strateji ve Genel Yönetim, 

Pazarlama alanlarında 65.000'den fazla kaynak barındıran veritabanı. 

 

Erişim için; 

http://www.emeraldinsight.com/ 

 

Uluslararasi alanda en fazla bilinen ve akademik kurumlar tarafindan en fazla 

kullanilan veri tabanlarindan birisidir. Iceriginde 1100’den fazla sureli hukuk dergisi, 

unlu hukukcular tarafindan yazilmis hukukun her alanina yonelik cok sayida klasik 

eser, Amerikan Mahkeme kararlari ve mevzuati, Nuremberg, Uluslararasi Tahkim 

Odasi ve Uluslararasi Adalet Divani gibi uluslararasi yargi organlarinin ictihatlarini 

bulmak mumkundur. Muadillerinden en onemli farki icerigindeki butun hukuk 

dergilerinin en eski sayilarina ve makalelerin tam metinlerine erisim imkani 

saglamasidir. 

 

Erişim için; 

http://heinonline.org/HOL/Welcome 



 

 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, 

KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun 

maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, 

Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi 

Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine 

işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve 

Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü 

(metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır. 

Erişim için; 

http://www.hukukturk.com/ 

 

 

15.000’in üzerinde makale içeren İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı, 

tarih, siyasal bilimler, edebiyat, sosyoloji, eğitim, ekonomi-finans, sağlık bilimleri, 

kültür sanat, müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergileri 

içermektedir. 2014 yılında 191 dergi içeren İdealonline Süreli Yayın Elektronik 

Veritabanı’na 2015 yılında 88 yeni dergi eklenmiş ve koleksiyonda bulunan dergi 

sayısı 279’a ulaşmıştır. 

 

Erişim için; 

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/ 

 

 

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate -İntihali 

Engelleme Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitemiz erişimine 

açılmıştır. Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki 

kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. 

Erişim için; 

https://app.ithenticate.com/en_us/login 



 

Türkçe Kullanım Kılavuzu; 

http://kutuphane.deu.edu.tr/wp-content/uploads/formlar/iThenticate-hizli-kullanim-

kilavuzu-tr.pdf 

 

 
 

Web of Science tarafından,60 ülkeden,3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve 

teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. Bir alandaki en sık atıf alan 

dergiler, Bir alandaki en yüksek etki değerine sahip dergiler, Bir alandaki en önemli 

dergiler, Yazarların makaleleri yayınlatmak istedikleri dergilerin,alanındaki yeri ve 

etki değerlerini hakkında fikir sahibi olmalarına, Yazarların,makalelerinin hangi 

dergiler aracılığı ile en çok etkiye ve kitleye ulaşabileceği hakkında fikir sahibi 

olmalarına, Araştırmacıların ilgili disiplinindeki en yüksek etkiye sahip dergilerin 

belirlemelerinde, vb soruların cevabını vermektedir. 

Erişim için; 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=B1-

s5O8tI17ldzRMqP0OjVnTY9dEZ2mhJPc-

18x2dJVKmzr2n0f9TPTpUU0DGKQx3Dx3Dx2BrluOYkx2F7hDGoz1x2BCY9VRgx

3Dx3D-iyiHxxh55B2RtQWBj2LEuawx3Dx3D-

1iOubBm4x2FSwJjjKtx2F7lAaQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes 

 

 

     
 

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 konu başlıklarını kapsamaktadır. 



Erişim için; 

http://www.jstor.org/ 

 

Mendeley; tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi 

formatlarına göre düzenleme gibi birçok özelliğiyle sizlere yardımcı olabilecektir. 

Erişim için; 

https://mendeley.com/sign/in/?acw=&utt= 

 

Türkçe Kullanım Kılavuzu: 

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/wp-content/uploads/formlar/mendeley-tr.pdf 

 

 

Türkiye’nin de aralarında kurucu üye olarak bulunduğu OECD, 1947 yılında kurulmuş 

olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet 

göstermektedir. 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik 

yönetim temelli yaklaşımlarını uluslar arası platforma taşımışlardır. 100’ün üzerinde 

ülkeden sivil toplum kuruluşları ile aktif ilişkilere sahiptir. OECD hizmetleri 

sonucunda oluşan bilgi materyalleri şunlardır; 

İstatistikler: 1963 yılından günümüze küresel kapsama sahip olan istatistik 

veritabanıdır. Sadece finans perspektifli değildir. Makro ve mikro iktisadin bütün 

alanlarını kapsamaktadır. Bütün istatistikler 1963’ten günümüze çevrimiçi ortamda 

mevcuttur. 

Dergiler: OECD tarafından yayınlanan 32 sureli yayın 1997’den günümüze çevrimiçi 

ortamda mevcuttur. 

Kitaplar: 1997 yılından bu yana yayınlanmış 5.000’i aşkın sayıda kitap çevrimiçi 

ortamda mevcuttur. Çevrimiçi ortamdaki kitapların kullanım koşullarında sınırlama 

yoktur. 



Toplantı Bildirileri: OECD, kuruluşundan bu yana bütün üye ülkelerde ve ilgili diğer 

ülkelerde hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlemektedir. 

Düzenlenen bu toplantılarda sunulan bildiriler önemli bilgi materyali çıktılarıdır. 1997 

yılından bu yana yayınlanan toplantı bildirilere çevrimiçi ortamda erişilmektedir. 

Referans Kaynakları: “At a Glance” ve “Reference” başlıkları altında sunulan OECD 

referans kaynakları iktisadi ve sosyal bilimlere yönelik araştırmacıların sıkça 

başvurdukları genelde makro göstergelerin işlendiği referans kaynaklardır. 1997 

yılından bu yana yayınlanan referans kaynaklarına çevrimiçi ortamda erişilmektedir. 

OECD UN Library Hakkında: 

Diğer uluslararası kuruluşlar kendi yayınlarının görünürlüğünü arttırmak için iLibrary 

platformundan faydalanmak istemişlerdir. Halihazırda işbirliği yapılan 3 kurum vardır. 

Bunlardan; The Commonwealth (ingiliz milletler topluluğu) Genel Sekreterliği, 

Birleşik Krallık (İngiltere)’ta bulunmaktadır ve dünyadaki en eski politik 

topluluklardan biridir. Bir diğeri; The Nordic Council of Ministers (Kuzey Ülkeleri 

Bakanlar Kurulu), koordineli politikalar geliştirmek amacıyla benzer yapıdaki 

İskandinav ülkelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gruptur. Ve 2016 yılında da 

Birleşmiş Milletler (United Nations) kendi yayınlarını eklemiştir. UN (BM) ile yapılan 

bu ortaklıkta; BM içerik sağlamakta, OECD ise bunun dağıtımını desteklemek için 

altyapı sağlamaktadır. Birçok dokümana BM’in kendi web sayfasından 

ulaşılabilmesine rağmen, ilk kez hepsi tek bir yerde bir araya getirilmiş, 

bölümlendirilmiş ve farklı formatlarda tamamen indekslenmştir. 

Çok fazla sayıda ülkeyi kapsamaktadır 

Başka hiçbir yayıncı tarafından ele alınmamış konu başlıkları içerir 

Gelecek 15 Yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin konu başlıkları 

4 temel konu alanı; o İnsan Hakları, Barış & Güvenlik, Gelişme, Uluslararası Hukuk 

İçerik rakamları;1.600+ e-kitap başlığı; 27.950+ bölüm; 4101+ makale; 253 seri 

 

 OECD i-Library Erişim için;       

http://www.oecd-ilibrary.org/ 

 

OECD Un-Library Erişim için; 

http://www.un-ilibrary.org/ 

  



 

 

 

Bu veritabanı her düzeyden araştırmacı için merkezi kaynak vazifesi görür. 160’dan 

fazla konu alanını kapsayan ProQuest Central süreli içeriğin en büyük birikmiş 

veritabanıdır. Ödüllü çevrimiçi referans kaynağı son derece saygın ve çeşitli bilimsel 

dergiler, ticari yayınlar, magazinler, kitaplar, gazeteler, raporlar ve videoları 

içermektedir. 

Erişim için; 

https://search.proquest.com/databases/advanced?accountid=10527 

 

[ Proquest'e dahil olan veri tabanları ve erişim adresleri] : 

ABI/INFORM Complete  

Business, Management and Trade – akademik ve ticari dergi makaleleri, tezler, pazar 

raporları, endüstri raporları, iş dosyaları ve küresel haberler ve ticaret haberleri içerir. 

Konu Alanı:  İşletme 

Erişim için; 

https://search.proquest.com/abicomplete/fromDatabasesLayer?accountid=10527 

Accounting & Tax (1971 – güncel) 

Muhasebe, Vergi – dergi makaleleri, tezler, çalışma raporları ve gazeteler içerir. Konu 

Alanı:  İşletme 

 

Erişim için; 

https://search.proquest.com/accounting/fromDatabasesLayer?accountid=10527 

Banking Information Source (1971 – güncel) 

Bankacılık – süreli yayınlar, raporlar ve finansal ve sektörel haberler içerir. Konu 

Alanı:  İşletme 

Hoover’s Company Profiles 

Şirket araştırması, önemli yöneticiler, mali veriler, rakipler, tarihçe vb. – şirket verileri 

Konu Alanı:  İşletme 

OxResearch (1986 – güncel) 

Uzman jeopolitik ve makro ekonomik analizler – profiller, kısa özetler ve çalışmalar 

Konu Alanı:  Sosyal Bilimler , İşletme 

https://search.proquest.com/abicomplete/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/accounting/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/bankinginformation/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/hooverscompany/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/oxresearch/fromDatabasesLayer?accountid=10527


ProQuest Asian Business & Reference (1971 – güncel) 

İş dünyası – dergi makaleleri / Konu Alanı:  İşletme 

ProQuest European Business (1971 – güncel) 

İş, Finans, Ekonomi – dergi makaleleri ve magazinler 

Konu Alanı:  İşletme 

ProQuest Political Science (1985 – güncel) 

Uluslararası ilişkiler ve siyasi bilimler – dergi makaleleri 

Konu Alanı:  Sosyal Bilimler 

ProQuest Social Science Journals 

Social sciences – journal articles / Konu Alanı:  Sosyal Bilimler 

ProQuest Sociology (1985 – güncel) 

Sosyoloji ve sosyal çalışma – dergi makaleleri / Konu Alanı:  Sosyal Bilimler 

Snapshots   Pazar ve sektör verileri – raporlar / Konu Alanı:  İşletme 

ProQuest Elektronik Tezleri- ProQuest Dissertations & Theses Global 

Kapsamı multi-displiner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak 

üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim 

sağlar. Abstract (Özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulunmaktadır. Önde 

gelen uluslararası 700’den fazla üniversite ve araştırma kuruluşu tezlerini PQDT ile 

yayınlamaktadır. Her yıl ortalama 15.000 Tez eklenmektedir. Dünya genelinde 3.000, 

Türkiye’de ise 60’ın üzerinde üniversitede kullanılmaktadır.Tam metin tezlerin geneli 1997 

yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir. Dünyanın her tarafından 1743’ten günümüze 

milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi bulunmaktadır. Eski lisans çalışmaları ile 

ilgili güçlü bir geriye dönük tam metin kapsam sunmaktadır. Doktora ve master tezlerinin 

özet bilgilerini ve ilk 24 sayfasını görebilme imkanı sağlayan “ProQuest Dissertations and 

Theses Global” dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur. Temmuz 

1980’den beri yayımlanan her tez yazarı tarafından kaleme alınmış 350 kelimelik bir özet 

içermektedir. 1988’den beri yayınlanan master tezleri 150 kelimelik özet içermektedir. 

 

SAGE JOURNALS 

 

Sage Veritabanı beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp,, ticaret, bilim ve teknoloji, iletişim, 

eğitim yönetim ve organizasyon malzeme bilimi kriminoloji hemşirelik ve sağlık bilimleri 

siyaset politika psikoloji sosyoloji kentsel araştırmalar ve şehir planlama gibi konularda 

https://search.proquest.com/asianbusiness/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/europeanbusiness/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/politicalscience/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/socscijournals/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/sociology/fromDatabasesLayer?accountid=10527
https://search.proquest.com/snapshots/fromDatabasesLayer?accountid=10527


500’den fazla dergiye tam metin erişim olanağı sunmaktadır. Bu dergilerden birçoğu ”ISI 

Web of KnowledgeSM – Thomson”da indekslenmektedir. 

Erişim için; 

http://journals.sagepub.com/ 

 
 

SCİENCE DİRECT 

 

Bu veritabanı; kimya, bilgisayar, işletme, biyoloji, ekonomi, enerji, matematik, sosyoloji, 

psikoloji, farmakoloji, sanat ve beşeri bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, tıp vb. konularında 

3.500’den fazla dergiyi ve 34.000 binden fazla kitabı kapsar. Science Direct üzerinde toplam 

14,149,639 adet makale bulunmaktadır (12-03-2016 tarihi itibari ile) 

 

Erişim için; 

http://www.sciencedirect.com/ 

 
 

SCİENCE AAAS 

 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883”ten beri 

yayınlanmakta olan Science disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online, 

temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri alanları 

kapsamaktadır. 

 

Erişim için; 

http://www.sciencemag.org/ 

 

 



 

SCOPUS 

 

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye 

yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in 

üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de 

kapsamaktadır. 

 

Erişim için; 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

Kullanım Kılavuzu: 

http://kutuphane.deu.edu.tr/wp-content/uploads/formlar/Elsevier-Scopus-Kullanim-

Kilavuzu.pdf 

 

 

SPRİNGER LİNK 

 

EKUAL SpringerLink 2015-2019 yillarini kapsayan ulusal lisans anlasmasi ile: 

Springer Complete e-Journal Collection (Russian ve Chinese Journals dahil olmak uzere) + 

ADIS e-Journal Collection dergilerine erisim saglanacaktir. Koleksiyonda yer alan dergilere 

1997 yili ve sonrasi olarak erisim saglanacaktir. Lisans sonrasi surekli erisim hakki (perpetual 

access), erisim saglanan tum icerik icin saglanmis olup, 1997’den lisans anlasmasinin 

sonlandigi tarihe kadar dergilere kesintisiz surekli erisim hakki saglanacaktir. Kurumlarin 

Springer basili dergilerine abonelikleri kendi inisiyatifleri dahilindedir. Basili Springer dergi 

aboneligi yapacak kurumlar icin DDP orani %25’tir. Daha once ULAKBIM olarak satin alma 

yoluyla abonelik yapilan Springer Arsiv (Backfiles) paketlerine tum uyeler tarafindan erisim 

saglanacaktir. Arsiv paketi 4 konu basliginda olup; Business and Economics, Computer 

Science, Earth and Environmental Science ve Humanities seklindedir. Arsiv paketlerinde yer 

alan dergilere vol.1’den 2010 sonuna kadar erisim hakki bunmaktadir. 

Erişim için; 

https://link.springer.com/ 



 

 
 

SWİSSLEX 

 

İsviçre hukukuna ilişkin 570‘000 dokümanın tam metni.Federal ve kanton mahkemeleri 

kararlarının tamamı.Tüm İsviçre Kanunları‘nın sistematik dizin içinde tam metni. 40 ihtisas 

dergisinin tam metni;300’den fazla makale ve monografi ile 200’den fazla doktora tezinin tam 

metni. Verilerin daha iyi filtrelenmesi için hukuk dallarına göre, hukuk kaynaklarına göre, 

tarihe göre veya seçilen yayın organına göre sınıflandırma.Mahkeme kararlarında ve 

dergilerde haftalık güncelleme.Tüm dokümanları kolaylıkla basma ve E-mail yoluyla iletim 

imkanı.Avrupa Hukuku için müstakil erişim imkanı: Antlaşmalar, yönetmelikler, yönergeler, 

EuGH- kararları, Avrupa Toplulukları resmi gazetesi. İsviçre Hukuku ile ilgili kanunlar 

,mahkeme kararları, Fransızca Almanca Hukuk dergileri, Örnek olayları içermektedir. 

 

Erişim için; 

https://www.swisslex.ch/ 

 

 

 

ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden 

ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. 

Erişim için; 

https://dl.acm.org/ 

 

 

 

 



 

Tezlerin bir program aracılığı ile intihal kontrolünün yapılarak benzerlik raporunun alınması, 

YÖK tarafından zorunlu hale getirilmiştir (Bkz; 1 ve 2 ). Bu koşulun doğurduğu ihtiyacı 

karşılamak üzere DEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Turnitin Tez İntihal 

Analiz Programına abonelik gerçekleştirmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda TEZ intihal analiz programını aşağıdaki adımları 

izleyerek kullanabilirsiniz: 

1- Programı kimler kullanabilir? 

Program, yalnızca enstitülerimizde TEZ danışmanlığı görevini yapan akademisyenler 

tarafından kullanılabilir. Lütfen herhangi bir öğrencinize giriş bilgisi iletmeyiniz, yasaktır. 

2- Tez Danışmanıyım ve Programı kullanabilmem için ne yapmalıyım? 

Lütfen bağlı bulunduğunuz enstitüden bilgi alınız ve enstitü tarafından Merkez Kütüphane’de 

bulunan Turnitin yetkilisine bilgilerinizin (Ad-Soyad; Kurumsal E-Mail, Unvan) gönderilip 

gönderilmediğini teyit ediniz ve gönderilmediyse tekrar iletilmesini sağlayınız. 

3- Yukarıdaki adımları yaptım, programa ne zaman gireceğim? 

Enstitünüz tarafından bilgileriniz Turnitin yetkilisine gönderildiğinde/ulaştığında, yetkili kişi 

sizi sisteme kaydedecek ve sistem tarafından otomatik bir mail alacaksınız ve bu mail 

içerisinde sisteme giriş bilgileriniz yer alacaktır, gelen bilgiler doğrultusunda sisteme giriş 

yapacak ve TEZ intihal analiz programını kullanmaya başlamış olacaksınız. 

4- Sisteme giriş yaptım; fakat tezi sisteme yükleyemedim ve intihal analiz sonucunu 

oluşturamadım, bunu nasıl yapacağım? 

Lütfen aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatlice inceleyiniz ve orada belirtilenler 

doğrultusunda işlemleri gerçekleştiriniz. 

Kullanım Kılavuzu; 

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/wp-

content/uploads/formlar/DEU_Turnitin_Kullanim_Kilavuzu.pdf 

Erişim için;    http://www.turnitin.com/tr/home 

 

http://www.yok.gov.tr/web/ogrenci/yuksek-lisans-ve-doktora-kriterleri-guncellendi
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/13282424
http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/hakkimizda/birimler-personel-iletisim/
http://www.kutuphane.deu.edu.tr/wp-content/uploads/formlar/DEU_Turnitin_Kullanim_Kilavuzu.pdf


 

1997’den günümüze 1422 dergiye ve 5 milyona yakın makaleye Kimya, İşletme, ekonomi, 

finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve 

Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, 

Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, 

Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar 

Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim 

vermektedir. 
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