
Araştırmacılar için Faydalı Web Kaynakları 

Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA): Kültürel mirasın korunması konusundaki yayınların 
özetlerini içeren bir veri tabanıdır. 

http://aata.getty.edu/Home 

ASOS İndeks: Asos Index; Araştırmacılara ve öğrencilere kurum dışındayken tek oturum açma işlemi 
ile birlikte tüm elektronik kaynaklarınıza kampüs içindeymiş gibi erişim imkanı sağlar. 

 http://ww1.asosindex.com/  

Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (Türkçe-İngilizce): Avrupa Birliğine yönelik hazırlanmış olan bir 
sözlüktür. 

https://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf 

BioMed Central: Sağlık bilimleri alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar. 

https://www.biomedcentral.com/ 

Büyük Türkçe Sözlük (TDK): Söz, deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz varlığı 
bulunmaktadır. 

https://sozluk.gov.tr/?kelime= 

ChemID Plus – NLM: 350000 kimyasal bileşim hakkında bilgi alabileceğiniz bir veri tabanıdır. 

https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/ 

Clinical Trials: Klinik araştırmalar konusunda bilgiler içeren bir veri tabanıdır. 

https://medlineplus.gov/clinicaltrials.html 

Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası: Osmanlılar hakkında Cumhuriyet 
Dönemi’nde yapılmış eserlerin bibliyografyasıdır. 

http://www.obib.hacettepe.edu.tr/ 

DOAJ – Directory of Open Access Journals: Birçok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin 
taranabilmesini sağlayan rehberdir. 

https://www.doaj.org/ 

Drug Information: İlaçlar hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır. 

https://medlineplus.gov/druginformation.html 

EUR-Lex: Avrupa Birliği tarafından, hukuk alanında ve değişik dillerde yayınlanan elektronik bir veri 
tabanıdır. 

https://eur-lex.europa.eu/ 

Free Medical Journals: Sağlık bilimleri alanındaki yaklaşık 2000 adet dergiye tam metin erişim sağlar. 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

FreeBooks4 Doctors: Sağlık bilimleri alanındaki kitaplara tam metin erişim sağlar. 

http://www.freebooks4doctors.com/ 
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Google Akademik: Google arama motorunun akademik kaynakları tarayan ara yüzüdür. 

https://scholar.google.com/ 

IMF eLibrary: Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-
kitaplara ve istatistiklere erişim sağlamaktadır. 

https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

Internet Kullanıcıları için Avrupa Birliği Sözlüğü: EUABC Avrupa Birliği tartışmalarında kullanılan 
terimlerin kısa açıklamalarını sunan, aynı zamanda birçok kullanışlı link içeren bir Internet sözlüğüdür. 

http://tr.euabc.com/ 

Kaynakça.info (Türkiye Kaynakçası): Konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma 
ortamıdır. 

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/ 

İSAM Veri Tabanları: 

• İlahiyat Makaleler Veri Tabanı: Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta 
olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli 
yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde 
sunulan tebliğleri kapsamaktadır.  
 http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php 

 
• Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı: Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve 

Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve 
kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve 
kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik 
künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metinleri yer almaktadır. 
http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php 

• Dokümantasyon Veri Tabanı: TDV İslâm Ansiklopedisinde yer alan maddelerin yazımında 
başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Ansiklopedide yer alan madde başına ait dosyalar dahil 17.000 doküman dosyasında yer alan 
kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilir. 
http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php 

 
• Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı: Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca 

dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında 31.500’den fazla makalenin künyesi ile tam 
metinleri yer almaktadır.  
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php 

 
• Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı: Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden 

oluşan veri tabanında 4.000 civarında risalenin künyesi ile tam metinleri yer almaktadır. 
 http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm  

 
• Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı: Osmanlıca devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal'leri 

kapsamaktadır. Şu an itibariyle 670 adet eserin tam metinleri yer almaktadır. 
 http://isamveri.org/?url=salname  
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• İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı: 1953 - 2019 yıllarına ait tamamlanan ve 
devam etmekte olan tezleri kapsamaktadır. 
http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php 
 

PubMED: Tıp ve sağlık bilimleri, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler 
konularında yayınlanan yayınların bibliyografik bilgilerini içerir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Source Book of Criminal Justice Statistics: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuksal sistem ile ilgili 
istatistiksel bilgiler veren bir veri tabanıdır. 

https://www.albany.edu/sourcebook/toc_1.html 

UNESCO Documents and Publications: UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim 
sağlar. 

https://unesdoc.unesco.org/ulis/index.html 

Toplu Katalog: Türkiye’deki bütün kütüphane kataloglarına erişimi sağlar.  

http://www.toplukatalog.gov.tr/  

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmaları içeren 
elektronik bir veri tabanıdır. 

http://ua.mfa.gov.tr/ 

YÖK Akademik: Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin 
ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir 
sistemdir. 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ 

 

Açık Erişimli Ders Malzemeleri  

Açık ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış 
ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir. 

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri: https://ocw.metu.edu.tr/ 

Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri:  https://acikders.ankara.edu.tr/ 

TÜBA Açık Ders Malzemeleri: https://acikders.tuba.gov.tr/  

Atılım Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: 
https://moodle.atilim.edu.tr/course/index.php?categoryid=174 

Başkent Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: http://acikders.baskent.edu.tr/ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: http://opencourses.emu.edu.tr/ 

Gazi Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: http://acikders.gazi.edu.tr/ 

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: http://acikders.hacettepe.edu.tr/ 
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Sabancı Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: 
https://fdd.sabanciuniv.edu/tr/content/a%C3%A7%C4%B1k-ders-malzemeleri 

 

Araştırmacılar için Yardımcı Araçlar 

Dupli Checker: İncelemek istediğiniz dokümanı .txt uzantılı dosyaya dönüştürdükten sonra istenilen 
arama motorunda tarama yapabileceğiniz intihal kontrol aracıdır. 

https://www.duplichecker.com/ 

Free Online Plagiarism Checker: İncelemek istediğiniz dokümanı .txt uzantılı dosya olarak yükledikten 
sonra istenilen arama motorlarında tarama yapabilmenize ve taramanın hassasiyet derecesine olanak 
sağlayan intihal kontrol programıdır. 

https://searchenginereports.net/plagiarism-checker 

The Plagiarism Checker (University of Maryland): MS World dosyalarınızı yükleyebilmenizin yanında 
incelemek istediğiniz dokümanın bir kısmını da tarayabilme olanağı sağlayan intihal kontrol 
programıdır. 

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 

Plagium: İncelemek istediğiniz dokümanı web üzerinde ve haberlerde taramanızı sağlayan intihal 
kontrol programıdır. 

http://www.plagium.com/ 

Viper Plagiarism Checker: 10 milyarın üzerindeki dokümanı taramanızı sağlayan intihal tespit 
programıdır. Kurulum gerektirmektedir. 

https://www.scanmyessay.com/ 

Zotero: Araştırma ve alıntı kaynaklarını toplamak ve yönetmek için tarayıcı eklentisi olarak 
kullanılan açık kaynak kaynakça yönetimi yazılımıdır. 

https://www.zotero.org/ 
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