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Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları

Bilimsel araştırmalarda bilgiye doğru ve hızlı erişimin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir.

lginin hızla arttığı günümüzde bilgi kayıt ortamları da çağın gelişen teknolojilerine paralel olarak

ğişmekte ve gelişmektedir. Bilgi, artık sadece kağıt üzerinde basılı olarak bulunmamaktadır.

ektronik ortamda üretilen bilgiler özellikle süreli yayınlarda basılı ortamda üretilenlere

klaşmaktadır.

Elektronik ortamda üretilen bilgiler elektronik kütüphaneler içinde hizmete sunulmaktadır.

ektronik kütüphane hizmetinin geleneksel kütüphane hizmetlerinin bilgisayar ve diğer bilgi

knolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanılarak verilmesi anlaşılmamalıdır. Elektronik kütüphane

zmeti elektronik ortamda üretilmiş bilgi kaynaklarının sağlanması, elektronik sistem ve ağlardan

rarlanarak araştırıcıların hizmetine sunulmasıdır.

Elektronik kütüphane veri tabanında yer alan dergilere abone olunarak bir birimimiz için ödenen

ret ile tüm üniversitemiz öğretim üye ve araştırıcılarının yaralanması sağlanmaktadır. Ankara

niversitesi olarak elektronik ortamda hizmet veren veri tabanlarından olanaklarımız ölçüsünde geniş

r kullanıcı kitlesine yönelik ve alanında en iyileri seçilmeye çalışılmaktadır.

Çoğu satın alınarak bir kısmı da deneme amaçlı olarak hizmete sunulan bu veri tabanlarından

ümkün olduğunca çok yararlanılması ve daha az kullanılanların aboneliklerinden vaz geçilerek yerine

ha yararlı olabileceklerin seçilmesi siz değerli araştırıcılarımızın görüşleri  ile mümkün olacaktır. Bu

denle elektronik kütüphanemizde yer alan veri tabanlarının kullanılarak görüşlerini bizlere iletmeleri

leceğe dönük planlamanın yapılabilmesi için bizlere yön verecektir.

Bu amaçla bültenimizin bu sayısını elektronik kütüphanede yer alan veri bankalarının tanıtımına

ırdık. Bu sayımızda elektronik kütüphanemizdeki tüm veri tabanları genel olarak tanıtılmakta ve

ama sayfaları örneklenmektedir. Bundan sonraki sayılarımızda sırası ile tüm veri tabanları ayrıntılı

arak ele alınacak ve siz değerli araştırıcılarımızdan aldığımız görüşlere yer verilecektir.

Bültenimizin içeriğinde görebileceğiniz gibi elektronik veri tabanlarını hizmete sunan temsilci

malar birden çok veri tabanına ev sahipliği(host) yapmaktadır.Bu nedenle şu anda 13 aracı firma
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logosu altında hizmete sunulan veri tabanı sayısı  34’tür. Örneğin EBSCO firmasının ev sahipliğinde

değişik bilim dallarını kapsayan Academic Search Premier, Business Source Premier, Business Wire

News, Econlist, Agricola, ERIC, Biomedical Reference Collection Comprehensive, CanceLit, CSA,

Life Science Collection 1982-Current adlarında 10 ayrı veri tabanı hizmete sunulmaktadır.

Amacımız siz değerli öğretim elemanı ve araştırıcılarımıza daha çok bilgiyi daha kısa sürede ve

daha az maliyetle hizmete sunmaktır. Bu nedenle sizlerin veri tabanlarımızdan yararlanarak bizlere

yapacağınız eleştiri ve belirteceğiniz görüşler 2002 yılı elektronik kütüphane planlamamız ve abone

olunacak veri tabanlarının belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Saygılarımızla

Yard.Doç.Dr. Doğan Atılgan

atilgan@ankara.edu.tr

mailto:atilgan@ankara.edu.tr
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Kapsam: Bilgisayar alanındaki en önemli yayınevlerinden olan Asscociation For
Computing Machinery (ACM) tarafından üretilen 37 elektronik ve basılı veri tabanından
oluşmaktadır. Ayrıca yeni teknoloji paketi ”New Technology Package” çerçevesinde 7 adet dergiye
de erişim sağlanmaktadır. Bu sayının 15’e çıkarılacağı bildirilmiştir. Bunların dışında Digitial
Library Master (SIG) package çerçevesinde konferans bildirilerine de elektronik ve basılı ortamda
erişmek olanaklıdır. Crossref üyesi olan ACM 1985 yılından itibaren yayınlara erişim
sağlanmaktadır.
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Kapsam: Ebsco Publishing tarafından üretilen 100'den fazla bibliyografik ve tam metin
veritaban larından  oluşmuş bir bütünleşik sistemdir. Crossref üyesi olan veri tabanının İçerisinde
barındırdığı çeşitli konulardaki  veritabanlarından:
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Kapsam: Yaklaşık 5000 uluslararası mühendislik konulu dergiden, 5 milyonu aşan bibliyografik
kayıt ve konferans bilgisi içerir. 175 disiplinden Makine, İnşaat, Çevre, Elektrik, Endüstri, Fizik,
Kimya, Hava ve Su Kirliliği, Atıklar, Mühendislik Yönetimi, Biomühendislik konularında her yıl
220.000’den fazla özet sisteme eklenir.

EV2 Kapsamında bulunan veri tabanları:
1. Compendex: 1970’den günümüze  5 milyon üzeri mühendislik araştırma  literatürünü

kapsayan veri tabanı yarıdan fazlası özetli ve indeksli olup  5 binden fazla mühendislik
dergisi ve konferansı kapsar.

2. Website Abstract: 10 bine yakın web sayfasını içermekte olup, uzman kişiler, teknik bilgi
ve konu bilgisi içerenleri kapsar.

3. U.S. Patent and Trademark Office:  1976 yılından itibaren 6 milyona yakın patent
içermektedir.

4. Techstreet:  Endüstri sandartları ve şartnameleri içerir. 300’den fazla standart geliştirme
organizasyonu kapsar. 20 bin doküman pdf formatında bulunmaktadır. Kapsamında uzay ve
havacılık, otomotiv, kimya, elektrik, bilgi teknolojisi, imalat, iletişim bulunmaktadır.

5. CRS Press: Mühendislik el kitaplarına ENGnetBase üzerinden  online erişim sağlamakta
olup 24 adet el kitabı taranabilmektedir.

EV2 Compendex veri tabanında tam metin alabilme fonksiyonu vardır. Cross ref hizmeti ile
kütüphanelerin abone oldukları elektronik dergilere bağlantı mümkündür.
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Kapsamı: İşletme, İktisat, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Kütüphanecilik ve Enformasyon
Bilimleri ve Mühendislik konularındaki dergileri içermektedir. Veritabanı 146 dergiyi tam metinli
olarak içermektedir. Çoğunlukla 1994 yılına kadar olmak üzere daha da geriye giden dergiler var.
Bütün koleksiyona erişilebilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü yayıncı tarafından belirtiliyor.

Alertin Service ve Crossreff: Crossref hizmeti ile kütüphanelerin abone oldukları
elektronik dergilere bağlantı mümkündür. Üyelerine ilgilendiği konulardaki en yeni gelişmeleri ve
ilgilendikleri konulardaki dergilerin içeriklerini sağlayan ‘Allerting Services’ imkanı vermektedir



12

Tanım: Institute of Physics veritabanı içerisinde  Fizik, Biomedical mühendisliği, Malzeme
mühendisliği, Elektrik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği konularında 36 dergi ve 7 magazin
barındıran full-text bir veritabanıdır. Bu veritabanında geriye dönük 11 yıllık arşiv bulunmaktadır.
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Kapsamı: Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, İşletme, Mühendislik, Yer
Bilimleri, Tıp ve Psikoloji konularındaki dergileri içermektedir. Veritabanı 384 dergiyi tam metinli
olarak içermektedir. Veritabanı içerisinde yer alan dergilerin; %1’i 1995 ve öncesinden, %63,2’si
1996’dan, %3,4’ü 1997’den, %11,9’u 1998’den, %7,2’si 1999’dan, %8,6’sı 2000’den, %4,6’sı
2001’den itibaren olan sayıları içermektedir.

Alertin Service ve Crossreff: Crossref hizmeti ile kütüphanelerin abone oldukları
elektronik dergilere bağlantı mümkündür. Üyelerine ilgilendiği konulardaki en yeni gelişmeleri ve
ilgilendikleri konulardaki dergilerin içeriklerini sağlayan ‘Allerting Services’ imkanı vermektedir



Kapsamı:  Mühendislik, Biyoloji, Tarım, Tıp, Ekonomi, İşletme, Sosyal ve Beşeri Bilimler,
Hukuk, Doğa ve çevre Bilimleri konularındaki dergileri içermektedir. Kluwer-Online veri tabanında
750 tam metin dergi bulunaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük dergilerin yer aldığı veri
tabanında abonelik sona erdiğinde  üyeliğin devam ettiği yıllara erişim sağlanmakta ayrıca 4 yıllık
geriye dönüşüm olanağı verilmektedir.

Alerting Services: Kluwer–Online  üyelerine ilgilendiği konulardaki en yeni gelişmeleri ve
ilgilendikleri konulardaki dergilerin içeriklerini sağlayan ‘Allerting Services’ imkanı vermektedir.
Ankara Üniversitesi adına sahibi:
Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni:

Yrd. Doç. Dr. Doğan ATILGAN
Baskı:

Ankara Üniversitesi Basımevi
YAYIN KURULU

Selim KARAAĞAÇ
kagac@science.ankara.edu.tr

Hüsniye ÇELİK
hcelik@ankara.edu.tr
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Kapsam: Tıp, Kimya, Jeoloji, Bilgisayar bilimleri, Matematik, Fizik, Astronomi, Çevre
Bilimleri, Hukuk ve Ekonomi konularında 487 tam metin dergi bulunmaktadır.
Cross-ref  üyesi olan Springer Link kullanıcılara ilgilendikleri konularla ilgili en son gelişmelere
düzenli aralıklarla otomatik olarak erişmelerini sağlamak amacıyla ‘Alerting Service’ hizmeti  de
vermektedir.
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MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen Matematik ve matematiğin
uygulama alanları olan mühendislik, Fizik,Bilgisayar gibi konularda 1.6 milyondan fazla makalenin
özeti ve değerlendirmesi bulunan bir veri tabanıdır. Yılda yaklaşık 50 bin ‘reviev’ın eklendiği veri
tabanı alanında en geniş kapsamlıdır.
Veri tabanına üye olunduğu sürece  tüm bilgilere erişilebilmekte, üyelik devam etmez ise erişim
hakkı üyeliğin sürdüğü yıllar da dahil olmak üzere sona ermektedir.

AMS cross-ref üyesi olup diğer yayınevlerinin elektronik dergilerine dergi veya makale bazında
erişim sağlamaktadır.
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Kapsam: Ticaret, Bilim, Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyal bilimler, Tıp, Teknoloji, Popüler
kültür konularında 12.500 kaynağı içermektedir. 595.000 kaydın yer aldığı veri tabanında 1990
yılından bu yana erişim olanağı vardır. Kayıtlar günlük olarak güncellenmektedir.
Veri tabanları:
ERIC                     Eğitim konularında dergi ve raporları içermektedir.
GPO                      ABD Devlet yayınlarını içerir.
MEDLINE            Tıp, Diş hekimliği ve Hemşirelik konusundaki yayınları kapsar.
NetFirst                 OCLC veritabanındaki internet kaynaklarına erişimi sağlar.
PapersFirst*           OCLC Konferanslarında sunulan bildirileri indeksler.
Proceedings*         OCLC Konferans tutanaklarını indeksler
UnionLists            OCLC’ye üye kütüphanelerde bulunan dergileri listeler
WilsonSelectPlus   Bilim, Sosyal bilimler, Eğitim ve Ticaret konularında tam metin makale
içerir.
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Kapsam: 1861 den günümüze 2.3 milyondan fazla doktora ve master tezlerini kapsayan
bu veritabanında 1997 yılından itibaren kayıtlı bulunan tezlerin özet bilgilerine  ve tezin ilk 24
sayfasına erişmek mümkündür.
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Kapsam: Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler,
Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer
Bilimleri, konusunda  Elsevier tarafından basılan  1200 adet dergiye tam metin sınırsız erişim
mümkündür. Elsevier dergilerinin hepsi hakemli olup Citation indekslerde taranmaktadır. Bu
dergilere veri tabanında 1995 yılına kadar erişilebilmektedir.

Allerting Services:  Cross-ref üyesi olan elsevier  Sciene Direct kullanıcılara ilgilendikleri
konularla ilgili en son gelişmelere düzenli aralıklarla  otomatik olarak erişmelerini sağlamak amacı
ile ‘Allerting Services hizmeti vermektedir.



25

Kapsam: ISI Web of science, disiplinler arası bibliyografik veri tabanıdır. 8 binden fazla
uluslararası   bilimsel dergi taranmaktadır. Güncel ve geriye dönük  bibliyografik bilgi, yazarların
sağladığı abstractları ve cited referansları verir. Cited referans taraması ISI’a özel bir tarama
olanağıdır. Diğer yazar ve konu taramaları yapılan veri tabanlarında  böyle bir olanak yoktur.

Dergiler:
Science Citation Index Expanded: 150 ilgili konu altında 5895 dergi içermektedir
Social Science Citation index 50 disiplin altında 1700 dergi içermektedir
Art and Humanities Citation index: 1120 art and humanities dergisi içermektedir.

Veri Tabanı Formatı: WoS bibliyografik bir veri tabanıdır. Full-text veya full image içermez. En
büyük özelliği atıf taraması yapılabilmesidir.
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