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ProQuest Central; işletme, sağlık ve tıp,  
sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler, din, eğitim, 

bilim ve teknoloji dahil olmak üzere tüm ana konu 
başlıklarına yönelik 47 adet veritabanına erişim sağlar. 

Koleksiyon; güçlü, kullanıcı dostu bir platformda binlerce tam metin 
akademik dergi, ticari ve profesyonel başlık, gazete, dergi, tez, çalışma 
makalesi, vaka çalışmaları ve piyasa raporlarını bir arada içerir.

ProQuest Central, mevcut en geniş multidisipliner süreli yayın veritabanıdır. 
The Lancet, The New England Journal of Medicine, BMJ, MIT Sloan 
Management Review, Foreign Affairs, Journal of Marriage and Family ve 
Journal of Business Ethics’in de içinde bulunduğu binlerce yüksek kalitede 
bilimsel  dergiye ProQuest Central aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir.

Cambridge University Press, Springer, Nature, ve Emerald gibi dünyanın 
en önemli bilimsel yayıncılarından içeriğe erişim sağlanabilmektedir.



BMI Research, Economist Intelligence Unit (EIU), Oxford Analytica, Oxford 
Economics ve Experian’nın da arasında yer aldığı sağlayıcılardan endüstri, 
ülke ve şirket raporları koleksiyon içerisinde yer almaktadır.

Birçok farklı yayın türü içeren koleksiyonda, New York Times, Wall Street 
Journal, Washington Post, Chicago Tribune, Financial Times, Le Monde ve 
The Guardian dahil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası haber kaynakları 
tam metin olarak yer almaktadır. CBS 60 Minutes belgesel video serisinin 
yanı sıra New York Times ve Washington Post’tan günlük videolar da içerikte 
yer almaktadır.

arXiv.org, NBER, RePEc, INSEAD, ve OECD gibi sağlayıclardan 2 milyonun 
üzerinde çalışma kağıdına ProQuest Central içerisinden erişim sağlanmaktadır.

İçerdiği Veritabanları:

Konu Anahtarı:

Uluslararası Haber Akışı Sağlık ve Tıp Koleksiyonu

Kanada Haber Akışı Aile Sağlığı Veritabanı

ABD Haber Akışı Sağlık Yöntemi Veritabanı

Biyoloji Veritabanı Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Veritabanı

Bilgisayar Veritabanı Psikoloji Veritabanı

Askeri Veritabanı Halk Sağlığı Veritabanı

Bilim Veritabanı Sanat ve Beşeri Bilimler Veritabanı

Telekomünikasyon Veritabanı Araştırma Kütüphanesi

ABI/INFORM Koleksiyonu Avustralya ve Yeni Zelanda Veritabanı

Muhasebe, Vergi ve Bankacılık Koleksiyonu Kıta Avrupası Veritabanı

Asya&Avrupa Ticaret Koleksiyonu Doğu ve Güney Asya Veritabanı

Ticari Pazar Araştırması Koleksiyonu Doğu ve Orta Avrupa Veritabanı

Ceza Adaleti Veritabanı Hindistan Veritabanı

Eğitim Veritabanı Latin Amerika ve İberya Veritabanı

Kütüphane Bilimi Veritabanı Ortadoğu ve Afrika Veritabanı

Dilbilimi Veritabanı Türkiye Veritabanı

Siyaset Bilimi Veritabanı İngiltere&İrlanda Veritabanı

Din Veritabanı Kariyer ve Teknik Eğitim Veritabanı

Sosyal Bilimler Veritabanı Kanada Ticaret&Güncel Olaylar 

VeritabanıSosyoloji Veritabanı

Haberler Bilim & 
Teknoloji Ticaret Sosyal 

Bilimler
Sağlık 

Araştırma
Güzel 

Sanatlar Disiplinlerarası



ABI/INFORM Collection
ABI / INFORM ™ veritabanı, ABI / INFORM Global, 
ABI / INFORM Trade and Industry ve ABI / INFORM 
Dateline’dan oluşur. Veritabanında binlerce tam metin 
dergi, tez, çalışma bildirisi, Economist gibi önemli 
işletme ve ekonomi dergileri, ülke ve endüstri odaklı 
raporlar ve indirilebilir veriler bulunur. Uluslararası 
kapsamı, araştırmacılara dünya genelindeki şirketlerin 
ve iş trendlerinin tam bir resmini verir. The Wall Street 
Journal, The Economist, ve The Financial Times ve 
daha birçok önemli yayına erişim sağlar.

Accounting, Tax & Banking Collection
Bu veritabanı, bu sürekli gelişen çalışma alanında güvenilir 
bilgiye erişim için küresel bilimsel dergileri diğer temel 
kaynaklarla bir araya getirir. Güncel haberlerden, günün 
önemli muhasebe, vergi, bankacılık ve finans konularını 
etkileyen eğilimleri ve geçmişi kapsayan profesyonel ve 
akademik dergi makalelerine kadar çeşitli kaynaklardan 
kesin sonuçları araştırmacılara sunmaktadır. Muhasebe, 
Bankacılık, Vergi konu alanlarına yönelik önemli 
kaynaklara erişim sağlar.

https://search.proquest.com/abicomplete

https://search.proquest.com/accountingtaxbanking

https://search.proquest.com/hightechjournals

Advanced Technologies & Aerospace Database
Advanced Technologies & Aerospace Veritabanı, 
Havacılık ve Uzay Bilimi, Uygulamalı Fizik, Yapay zeka ve 
robotik, Astrofizik, Atomik ve moleküler f izik, Bilgisayar 
Programlama, Elektronik ve elektrik mühendisliği, 
Enerji ve güç sistemleri, Jeofizik, Nükleer ve yüksek 
enerji f iziği, Optik, optik ve akustik teknoloji, Fotonik, 
Plazma f iziği, Yarı iletkenler ve süper iletkenler, Yazılım 
Mühendisliği, Uzay bilimleri, Telekomünikasyon konu 
başlıklarına yönelik akademik dergiler, ticaret ve 
endüstri dergileri,  teknik raporlar, konferans bildirileri 
ve hükümet yayınları dahil olmak üzere dünyanın dört 
bir yanından tam metin kaynaklara erişim sağlar.



Agriculture Science Database

Bu veritabanı Ziraat Ekonomisi Tarım 
mühendisliği, Tarım ürünleri, Hayvan bilimleri, 
Biyoçeşitlilik, Biyoteknoloji, Botanik, Sitoloji, Gıda ve 
Beslenme, Arazi kullanımı, Bitki Bilimleri, Tarımsal 
ve bahçecilik zararlı yönetimi, Toprak bilimleri, Katı 
ve zehirli atık, Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
kalkınma, Veteriner, Yaban hayatı, Zooloji konu 
başlıklarına yönelik Agricultural Research, Forest 
Products Journal, Journal of Animal Science, Journal 
of Soil and Water Conservation ve Plant Physiology 
gibi yayınlarında aralarında olduğu birçok önemli 
kaynağa erişim sağlar.

Arts & Humanities Database

Bu veritabanı Sanat, Mimarlık, Tasarım, 
Tarih, Felsefe, Müzik, Edebiyat, Tiyatro ve 
Kültürel Çalışmalar konu başlıklarına yönelik 
yüzlerce kaynak içermektedir. Bu veritabanı 
ABM, Avery, BHA, BHI, DAAI, Index Islamicus, 
MLA, Philosopher’s Index ve RILM dizinlerini 
tamamlamak üzere tasarlanmıştır.

https://search.proquest.com/agriculturejournals

https://search.proquest.com/artshumanities

https://search.proquest.com/asianeuropeanbusiness

Asian & European Business Collection
Bu veritabanı, akademik dergiler, gazeteler, haberler 
ve dergiler dahil olmak üzere Asya ve Avrupa’daki iş 
ve f inans konularının incelenmesiyle ilgili bilgilere 
erişim sağlamaktadır. Bu bölgelerdeki şirketler, 
ekonomiler, pazarlar, uluslararası ticaret ve genel iş 
koşulları ve uygulamaları hakkında bilgi ihtiyacını 
karşılamaktadır.



Australia & New Zealand Database

Bu veritabanı, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bilimsel 
yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel 
olarak yayınlanan, devam eden tam metin akademik 
dergilere erişim sağlar. İşletme, bilim, teknoloji, 
mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler 
dahil olmak üzere başlıca çalışma alanları temsil 
edilmektedir.

Biological Science Database

Bu disiplinler arası veri tabanı, biyotıp, biyoteknoloji, 
zooloji ve ekoloji ile tarım ve veterinerlik biliminin bazı 
yönlerinde geniş bir araştırma yelpazesine özetler ve 
alıntılar sunar. İki düzineden fazla uzmanlık alanını 
destekleyen bu veritabanı,sıra konferans tutanakları, 
teknik raporlar, binlerce süreli yayın, monograflar ve 
seçilmiş kitap ve patentlere erişim sağlar.

https://search.proquest.com/anz

https://search.proquest.com/biologicalscijournals

https://search.proquest.com/marketresearch

Business Market Research Collection

Şirket, endüstri, ekonomik ve jeopolitik pazar araştırması 
yapan araştırmacılara geniş çaplı bilgi sunan şu 
kaynakları kapsamaktadır: Hoover’ın Şirket Profilleri - 
f inans, rakipler, memurlar ve daha fazlası dahil olmak 
üzere 40.000 küresel halka açık ve halka açık olmayan 
şirketi kapsar; OxResearch - önemli bölgesel ekonomik 
ve politik gelişmeleri kapsayan kısa ve öz makaleler; 
Barnes Reports’tan ABD ve Dünya Çapında Sektör ve 
Pazar Raporları - küresel endüstrileri derinlemesine 
kapsar; ve Snapshots - 40’tan fazla sektör ve 40 ülkede 
pazar araştırmasına genel bakış.



Canadian Business & Current Affairs Database

Bu veritabanı, milyonlarca tam metin kaydı içeren, çok 
sayıda konuyu ve konuyu kapsayan uzun süredir devam 
eden kapsamlı bir Kanada dergisidir. Her düzeydeki 
okuyucu ve araştırmacılar tarafından erişilebilen 
Canadian Business & Current Affairs Database; 
akademik dergiler, ticari yayınlar, dergiler, raporlar, 
radyo ve televizyon transkriptleri, haberler, tezler ve 
daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli yayınlar içerir.

Canadian Newsstream

Bu veritabanı, Kanada’nın önde gelen yayıncılarından 
190’dan fazla Kanada gazetesinin tam metnine 
benzersiz erişim sağlar. Bu tam metin veri tabanı, çoğu 
gazete için mevcut eksiksiz elektronik arşiv kaydını 
içerir ve her birinde yayınlanan makalelere, sütunlara, 
başyazılara ve özelliklere tam erişim sağlar. Bazı arşiv 
kayıtları 1970’lerin sonlarına kadar uzanır.

https://search.proquest.com/cbcacomplete

https://search.proquest.com/canadiannews

https://search.proquest.com/career

Career & Technical Education Database

ProQuest Career & Technical Education veritabanı 
mesleki bilgi alanında araştırma yapan kişiler için 
eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veritabanında, neredeyse 
her teknik konuyla ilgili araştırmalara hızlı erişim için 
yüzlerce tam metin dergiye erişim sağlar.



Computer Science Database

Bu veritabanı Bilgisayar Bilimi, Bilgi sistemi, Bilgisayar 
Güvenliği, Veri tabanı tasarımı, Yazılım geliştirme, 
Web Ticareti, LAN, WAN, İntranetler, İnternet 
konularına yönelik binlerce tam metin kaynağa erişim 
sağlamaktadır.

Consumer Health Database

Bu veri tabanı, spor yaralanmalarından kadın sağlığına, 
gıda ve beslenmeden ebeliğe, göz bakımından diş 
hekimliğine kadar çok çeşitli sağlık konularını kapsayan 
yüzlerce dergi  içermektedir.

Criminal Justice Database
Criminal Justice Database, suç, nedenleri ve etkileri, 
hukuki ve sosyal sonuçları, ayrıca dava ve suç eğilimleri 
üzerine araştırmaları destekleyen kapsamlı bir 
veritabanıdır. ABD ve uluslararası bilimsel dergilerin 
yanı sıra, ıslah ve kanun yaptırımı ile ilgili ticari yayınlar, 
tezler, suç raporları, suç blogları,ceza adaleti, kolluk 
kuvvetleri  ilgili alanlarda materyaller içerir.

https://search.proquest.com/compscijour

https://search.proquest.com/familyhealth

https://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals

https://search.proquest.com/conteurope

Continental Europe Database

Bu veritabanı, Fransa, İtalya, Almanya, Danimarka, 
Norveç, İsveç, İsviçre, İspanya ve Portekiz dahil olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesindeki bilimsel yayın 
kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak 
yayınlanan, devam eden tam metin akademik dergilere 
erişim sağlar. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, 
sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler gibi birçok konu 
alanını kapsamaktadır.



Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database

Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database, 
akademik dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, teknik 
raporlar, konferans bildirileri ve hükümet yayınları 
dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından tam 
metin başlıkları içerir. İçerik konu kapsamı; Su ürünleri 
yetiştiriciliği, Su organizmaları, Astrofizik, Atmosfer 
dinamikleri, İklimbilim, Balık ve balıkçılık, Jeokimya, 
Jeokronoloji, Jeoloji, Jeofizik, Buzulbilim, Hidrojeoloji ve 
hidroloji, Limnoloji, Deniz biyoteknolojisi, Meteoroloji, 
Mineraloji ve kristalografi, Oşinografi, Paleontoloji, 
Petroloji, Sismoloji, Stratigrafi ve daha fazlası.

East & South Asia Database

Bu veritabanı, birçok Doğu Asya ve Güney Asya 
ülkesindeki bilimsel yayın kuruluşları ve eğitim 
kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan, devam 
eden tam metin akademik dergilere erişim sağlar. 
İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, 
eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca 
çalışma alanları temsil edilmektedir.

https://search.proquest.com/eaasdb

https://search.proquest.com/eastsouthasia

https://search.proquest.com/eastcentraleurope

East Europe, Central Europe Database

Bu veritabanı, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerindeki 
bilimsel yayın kuruluşları ve eğitim kurumları 
tarafından yerel olarak yayınlanan, devam eden tam 
metin akademik dergilere erişim sağlar. İşletme, bilim, 
teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri 
bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanları temsil 
edilmektedir.



Education Database
Education Database, erken çocukluk eğitimi, ilk ve 
orta öğretim ve yüksek öğretim dahil tüm eğitim 
düzeylerinde eğitimin incelenmesini ve uygulanmasını 
destekler. Veritabanı, binlerce tam metin dergi, tez ve 
diğer ilgili kaynaklar dahil olmak üzere küresel çalışma ve 
araştırmayı destekler.

Engineering Database

Bu veritabanı, çoğu tam metin olmak üzere binlerce yayını 
kapsayan benzersiz disipline özgü kapsama alanı sağlar. 
Konu kapsamı; Uçak tasarımı ve mühendisliği, Arktik ve 
tropikal mühendislik, Otomotiv tasarımı ve mühendisliği, 
Köprüler ve tüneller, Binalar, kuleler ve tanklar, Hava ve 
uzay taşımacılığı için inşaat mühendisliği, Kıyı ve açık 
deniz yapıları, İnşaat malzemeleri, Altyapıların tasarımı 
ve özellikleri, Hafriyat ve inşaat makineleri, Elektrikli ve 
hibrit araçlar, Elektrik enerjisi üretimi için mühendislik, 
Endüstriyel ve üretim süreçleri için mühendislik, Yakıtlar 
ve itici gazlar, Jeoteknik Mühendislik, Yüksek hızlı trenler, 
hızlı transit demiryolları ve monoraylar, Karayolları ve 
yollar, Endüstriyel robotlar ve otomasyon, Endüstriyel 
atık ve kanalizasyon, İçten yanmalı motorlar, Nükleer 
enerji santralleri, Sismik mühendislik, Gemi yapımı, Saha 
iyileştirme ve ıslah, Yağmursuyu yönetimi, Tanklar ve zırhlı 
araçlar, Teorik mekanik ve dinamik, Termoelektrik enerji, 
Gelgit ve rüzgar gücü, Atık Yönetimi ve daha fazlası.

https://search.proquest.com/education

https://search.proquest.com/engineeringjournals

Environmental Science Database

Environmental Science Database, bu alandaki ve ilgili 
disiplinlerdeki küresel literatürün tam metin içeriğinin 
disiplinler arası bir kaynağıdır. Çevre bilimi ve ilgili 
alanlarda araştırma ve öğrenmeyi desteklemek için 
mevcut en eksiksiz kaynak koleksiyona erişim sağlar. 
İçerik, mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, atmosfer 
bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzman 
konu kaynaklarından seçilir.

https://search.proquest.com/esdb



Global Breaking Newswires

Modern haber dünyasında, haberlerin başlıca kaynağıdır 
ve geleneksel haber endüstrisi üzerindeki artan 
baskılarla birlikte, haberler genellikle dünyanın birçok 
büyük bölgesi için tek haber yayınıdır. Global Breaking 
Newswires, modern araştırmacılar için dünyanın her 
yerinden mevcut en iyi haber içeriğine zamanında 
erişim sağlayan ve ProQuest platformunun tanıdık 
ve popüler araştırma işlevi aracılığıyla indekslenen ve 
erişilebilen büyüyen haber arşivine zamanında erişim 
sağlayan önde gelen kütüphane haber ürünüdür.

Health & Medical Collection

Health & Medical Collection, araştırmacılar, öğrenciler, 
öğretim üyeleri ve sağlık uzmanları için kapsamlı bir 
tıbbi bilgi kaynağıdır. İçerik, The New England Journal 
of Medicine, The Lancet ve The BMJ gibi önde gelen 
akademik dergilerden oluşur ve MEDLINE® içeriğine 
erişim sağlar. Ek olarak, bu koleksiyon, kurumların 
öğrenme, öğretme ve araştırma ihtiyaçlarını desteklemek 
için her türlü medyadaki içeriği bir araya getirir. Buna 
tıbbi referans e-kitapları, eğitici videolar, tezler ve çalışma 
kağıtları dahildir. Tıp çalışması kanıta dayalı bir disiplin 
olduğundan, Sağlık ve Tıp Koleksiyonu binlerce kanıta 
dayalı makale ve klinik araştırma kaydı içerir.

https://search.proquest.com/globalwires

https://search.proquest.com/healthcomplete

Healthcare Administration Database

Bu veritabanı, dergiler ve tezler dahil olmak üzere sağlık 
yönetimi alanındaki güvenilir ve ilgili kaynaklardan oluşan 
bir koleksiyondur. İçerik konu kapsamı; Sağlık Yönetimi, 
Sağlık meslekleri, Hastaneler, Sigorta, Yasa, İstatistik, 
Personel, Etik, Halk Sağlığı ve daha fazlasını içerir.

https://search.proquest.com/healthmanagement



India Database

ProQuest Indian Journals, tümü Hindistan’da yayınlanan 
tam metin, bilimsel dergiler sunan kapsamlı, çok 
disiplinli bir kaynaktır. Bu bilimsel kaynaklar, işletme, 
tıp, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve beşeri bilimler 
gibi birçok akademik çalışma alanını desteklemektedir. 
Hindistan’dan en iyi bilimsel periyodik çıktının benzersiz 
bir kaynağını sağlayan ProQuest Indian Journals, son 
beş yılın en çok kapsamına sahip ve yeni içerikle günlük 
olarak güncellenen güncel bir kaynaktır.

International Newsstream

International Newsstream, aktif tam metin biçiminde 
gazete, haber ve haber sitelerini içeren on yıllara dayanan 
arşivlerle ABD ve Kanada dışındaki en son haber içeriğini 
sağlar. ProQuest International Newsstream, The Times 
(Londra), The Bangkok Post, El Norte, Financial Times, 
The Guardian, Jerusalem Post, South China Morning 
Post, The Daily Telegraph, Asian Wall Street dahil olmak 
üzere dünyanın önde gelen 660 gazetesinden bilgi 
sağlar. Journal ve BBC Monitoring yayın serisi.

https://search.proquest.com/indianjournals

https://search.proquest.com/internationalnews

https://search.proquest.com/latinamericaiberian

Latin America & Iberia Database

Bu veritabanı, birçok Latin Amerika ülkesi, İspanya 
ve Portekiz’deki bilimsel yayın kuruluşları ve eğitim 
kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan, devam 
eden tam metin akademik dergiler sağlar. İşletme, 
bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve 
beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanları 
temsil edilmektedir.



Library Science Database
Library Science Database, kullanıcılara kütüphane ve 
bilgi bilimiyle ilgili çeşitli yayınlara tam metin erişim 
sağlar. Kütüphanecilik mesleğine yönelik ticari yayınlar 
ve bilimsel dergiler de dahil olmak üzere, kütüphane 
biliminin teorik ve uygulamalı çalışmasına ilişkin bir 
dizi başlık ve konuyu kapsar.

Linguistics Database
Bu veritabanı, Linguistics and Language Behavior 
Abstracts da (LLBA) indekslenmiş birçok başlık dahil 
olmak üzere tam metin dergileri ve dilbilimdeki diğer 
kaynakları içerir. Fonetik, fonoloji, morfoloji, sözdizimi 
ve anlambilim dahil olmak üzere dil çalışmasının tüm 
yönlerini kapsar.

https://search.proquest.com/libraryscience

https://search.proquest.com/linguistics

https://search.proquest.com/materialsscijournals

Materials Science Database

Bu veritabanı, çoğu tam metin olmak üzere binlerce 
yayını kapsayan benzersiz disipline özgü kapsama alanı 
sağlar. Konu kapsamı;  Havacılık ve uçak mühendisliği, 
Alüminyum, Otomotiv Mühendisliği, Yapıştırma, sert 
lehimleme, lehimleme ve kaynak, Biyomühendislik 
ve biyoteknoloji, Biyomalzemeler ve biyomedikal 
mühendisliği, Döküm ve kalıplama, Seramikler, Kimyasal 
ve elektrokimyasal özellikler, Kimya Mühendisliği, Kimya, 
İnşaat mühendisliği, Kompozitler, İnşaat malzemeleri, 
Bakır, Aşınma, Deprem mühendisliği, Enerji, yakıtlar 
ve itici gazlar, Mühendislik malzemeleri, Çevre 
Mühendisliği, Metalik camlar dahil cam, Isı tedavisi, 
Endüstri ve imalat mühendisliği,, Malzeme seçimi ve 
ikamesi, Matematik, Makine Mühendisliği, Metalurji, 
Nanomalzemeler ve nano mühendislik, Demir olmayan 
metaller, Nükleer mühendislik, Polimerler, plastikler 
ve kauçuk, Toz teknolojisi, Geri dönüşüm, Refrakterler, 
Robotlar ve otomasyon, Çelikler ve alaşımlar, Yüzey 
işleme, Sürdürülebilirlik, Test ve kalite kontrol, 
Teorik mekanik ve dinamik, Termal sprey, Ulaştırma 
Mühendisliği, Atık Yönetimi ve daha fazlasını kapsar.



Middle East & Africa Database

Bu veritabanı, birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesindeki 
bilimsel yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından 
yerel olarak yayınlanan sürekli tam metin akademik 
dergiler sağlar. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, 
sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak 
üzere başlıca çalışma alanları temsil edilmektedir.

Military Database

Military Database, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, 
kriminoloji, savunma, havacılık ve uzay uçuşu, iletişim, 
inşaat mühendisliği ve daha fazlası dahil olmak üzere 
tüm hükümet ve askeri dallardaki konuları kapsar. 
Askeri Veritabanının önemli bir yararı, içerik çeşitliliğidir. 
Bilimsel dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, dergiler, 
teknik raporlar, konferans tutanakları, hükümet 
yayınları ve daha fazlası dahildir.

https://search.proquest.com/middleeastafrica

https://search.proquest.com/military

https://search.proquest.com/nahs

Nursing & Allied Health Database

ProQuest’s Nursing & Allied Health Premium, hemşirelik 
ve yardımcı sağlık öğrencileri ve eğitimcilerinin öğretme, 
öğrenme ve araştırma ihtiyaçlarını desteklemek için 
tasarlanmış yeni bir çözümdür. Bu yeni veritabanı, 
Nursing & Allied Health Database ve Alexander Street 
Nursing Education in Video veritabanını, ProQuest 
Platformunda kapsamlı, disipline özgü bir deneyim 
içinde sürekli büyüyen bir koleksiyonda birleştiriyor. 
Hemşirelik ve yardımcı sağlık fakültesi, araştırmacılar ve 
kütüphanecilerden oluşan bir danışma kurulu ile işbirliği 
içinde geliştirilen Nursing & Allied Health Premium, 
öğrencilerin başarı için ihtiyaç duyacakları araştırma ve 
klinik becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir arayüzde 
pratik ve teorik içeriğin bir karışımını sunar.



Political Science Database

Political Science Database ile kullanıcılar yüzlerce önde 
gelen siyaset bilimi, kamu politikası ve uluslararası 
ilişkiler dergisine erişim sağlar. Çalışma kağıtları, 
konferans bildirileri, ülke raporları, politika belgeleri 
ve diğer kaynaklarla birlikte siyaset bilimi konularında 
binlerce yeni tam metin doktora tezini de içerir.

Psychology Database

Psychology Database, ProQuest’in öğrenciler, 
öğretmenler ve araştırmacılar için yüksek düzeyde 
erişilebilir tam metin kaynağıdır. Sağlık ve sosyal bakım 
uzmanları da bu veritabanını kullanışlı ve erişilebilir 
bulacaktır. Psikoloji Veritabanı, yeni öğrencilerin teori ile 
pratik arasında köprü kurmasına yardımcı olmak için, 
önde gelen psikoloji ve psikosomatik yayınlardan yüksek 
etkili tam metni, tezler ve eğitim videoları dahil olmak 
üzere çeşitli içerik kaynakları ile birleştirir. Veritabanı, 
önde gelen psikolojik ve psikosomatik yayınlardan çok 
çeşitli konuları kapsar. Klinik ve sosyal psikolojiye ek 
olarak, genetik, işletme ve ekonomi psikolojisi, iletişim, 
kriminoloji, bağımlılık, nöroloji, sosyal refah ve daha 
fazlasını içeren ilgili disiplinleri de kapsamaktadır. Bazı 
başlıklar yoğun şekilde alıntılanmıştır ve güçlü bir ISI 
etki faktörleri kümesine sahiptir. Psychotherapy and 
Psychosomatics, The American Journal of Geriatric 
Psychiatry, Development and Psychopathology, 
The Psychological Record ve Journal of Youth and 
Adolescents’inde aralarında olduğu birçok önemli dergiyi 
içerir.

https://search.proquest.com/politicalscience

https://search.proquest.com/psychology



Public Health Database

Public Health Database, öğrenciler, öğretmenler, 
araştırmacılar ve profesyoneller için halk sağlığı bilgileri 
için ideal bir başlangıç noktasıdır. Temel halk sağlığı 
literatürünü, çoğu tam metin olmak üzere binlerce 
yayından sunar. Dergiler, tezler, videolar, haberler, ticari 
yayınlar, raporlar ve daha fazlasıyla veritabanı, sosyal 
bilimlerden iş dünyasına ve biyolojik bilimlere kadar çok 
çeşitli disiplinleri kapsar. Dergi sonuçları, uygun halk 
sağlığı terminolojisi kullanılarak çeşitli yayıncılardan 
toplanan temel literatürden indekslenir.

Publicly Available Content Database

Diğer veri tabanlarını ve koleksiyonları tamamlamak 
üzere tasarlanan bu veri tabanı, dünyanın dört bir 
yanından çeşitli kaynaklardan herkese açık bilimsel 
içerik için tam metinleri bir araya getirir veya bunlara 
bağlantılar sağlar. ArXiv gibi önemli konu depolarından 
ve açık erişimli dergilerden içerik içerir. İçerik, 
dergi makalelerini, ön baskıları, kitapları, konferans 
makalelerini ve raporları içerir.

https://search.proquest.com/publichealth

https://search.proquest.com/publiccontent

https://search.proquest.com/religion

Religion Database

Religion Database, resmi teolojik çalışmaları ve dünya 
çapındaki pek çok dinin perspektiflerinden genel 
ilgi alanlarına ilişkin yorumları kapsayan, çeşitli dini 
ve ruhani araştırmalar için geniş bir yelpazede tam 
metin süreli yayınlar ve diğer kaynaklar sağlar. Bilimsel 
dergilerin yanı sıra, dini yayın kuruluşlarından ve 
mezhep dışı kuruluşlardan birçok başlık vardır. Kaynak, 
geniş bir dinsel inanç sistemleri yelpazesini yansıtır ve 
küresel din araştırmasını destekler.



Research Library

Research Library, en iyi 150 konu alanındaki bilimsel 
dergilerin, ticari yayınların, dergilerin ve diğer 
güncel kaynakların çeşitlendirilmiş bir karışımını 
içeren gerçekten çok disiplinli bir kaynaktır. Diğer 
kaynaklardan daha fazla konu alanını kapsayarak, 
tek seferlik kullanıcıdan ciddi araştırmacıların 
disiplinlerarası ihtiyaçlarına kadar çeşitli ihtiyaçlara 
hizmet etmek için idealdir. Research Library, işletme 
ve bilimlerden edebiyat ve siyasete kadar çok çeşitli 
temel akademik başlıklara erişim sağlar. Veritabanı 
her gün genişlemektedir ve şu anda 6.000’den fazla 
başlık içermektedir ve bunların %75’i tam metin olarak 
mevcuttur. Konu kapsamı; Sanat, İşletme, Eğitim, 
Sağlık ve tıp, Tarih, Hukuk, Edebiyat ve diller, Psikoloji, 
Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve teknoloji 
ve daha fazlasını kapsar.

Science Database

Nature Publishing Group, Springer, Cambridge 
University Press gibi yayıncılardan geniş ve büyüyen bir 
dizi sürekli tam metin ile ProQuest Science Database, 
uygulamalı ve genel bilimler okuyan öğrencilerin 
ihtiyaçlarını desteklemektedir. ProQuest Science 
Database, 1.600’den fazla kaynaktan gelen 7,3 milyon 
tam metin makaleden oluşan büyüyen bir kaynaktır. 
Tam metin biçiminde, araştırmacılar, bilimsel ve 
mühendislik literatürü için hayati önem taşıyan 
tüm çizelgelere, diyagramlara, grafiklere, tablolara, 
fotoğraflara ve diğer grafik öğelerine erişebilirler.

https://search.proquest.com/pqrl

https://search.proquest.com/sciencejournals



Social Science Database

Social Science Database, antropoloji, kriminoloji, 
ekonomi, eğitim, siyaset bilimi, psikoloji, sosyal 
hizmet ve sosyoloji dahil olmak üzere çok çeşitli 
sosyal bilim disiplinlerinde geniş kapsam sağlayan 
yüzlerce akademik dergi için indeksleme ve tam 
metin sunar.

Sociology Database

Sociology Database, sosyal politika, sosyal 
bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, 
cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji 
ve nüfus çalışmaları gibi ilgili alanlardan ilgili 
başlıklar dahil olmak üzere uluslararası sosyoloji 
ve sosyal hizmet literatürünü kapsar. Yüzlerce 
tam metin bilimsel derginin yanı sıra tezleri ve 
diğer kaynakları içerir.

https://search.proquest.com/socscijournals

https://search.proquest.com/sociology

https://search.proquest.com/telecomms

Telecommunications Database

Bu veritabanı, endüstriyi veya teknolojisini 
araştıran herkes için temel bir kaynaktır. İster 
WAP teknolojisi ile ilgili en son haberleri arıyor 
olun, ister yeni teknolojilerin pazara girişini takip 
edin veya bu alandaki kilit oyuncular hakkında 
bilgi topluyor olun, ProQuest Telekomünikasyon 
bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Veri tabanı 
140’tan fazla başlık içerir ve 115’ten fazlası tam 
metin olarak mevcuttur. 1990’ların başına kadar 
uzanan 600.000’den fazla kaydı arayın.



Turkey Database

Yerel içerik, araştırmacılar tarafından oldukça 
değerlidir ve yerel akademik dergileri kütüphanede 
en çok kullanılan yayınlardan bazıları haline getirir. 
Turkey Database, Türkiye’deki bilimsel yayın 
kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak 
yayınlanan, devam eden tam metin akademik dergiler 
sunmaktadır. İşletme, bilim, teknoloji, tıp, sosyal 
bilimler, siyaset bilimi ve beşeri bilimler dahil olmak 
üzere başlıca çalışma alanları temsil edilmektedir.

U.S. Newsstream

U.S. Newsstream, kullanıcıların en güncel ABD 
haber içeriklerinin yanı sıra, aktif tam metin 
biçiminde gazete, haber, blog ve haber sitelerini 
içeren 1980’lere kadar uzanan arşivlerde arama 
yapmasına olanak tanır. ABD Haber Akışı, 
akademik ve halk kütüphaneleri için Los Angeles 
Times, Chicago Tribune’a özel erişim ve The Wall 
Street Journal’a (Factiva ile birlikte) ortak erişim 
sunar. U.S. Newsstream ayrıca en büyük yerel ve 
bölgesel gazete koleksiyonlarından birini sunar ve 
ProQuest platformunda çapraz arama yapılabilir.

https://search.proquest.com/turkey

https://search.proquest.com/usnews

https://search.proquest.com/ukireland

UK & Ireland Database

Bu veritabanı, Birleşik Krallık ve İrlanda 
Cumhuriyeti’ndeki bilimsel yayın kuruluşları ve 
eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan, 
devam eden tam metin akademik dergiler sağlar. 
İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal 
bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak 
üzere başlıca çalışma alanları temsil edilmektedir.
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