ProQuest Central Bilgi Kitapçığı
ProQuest Central bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır.
ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 39 veri
tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA)
tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi
sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi
sağlamaktadır;








İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim vb. gibi alanlara ait 75.000’nin üzerinde tam
metin tezler,
NBER, RePEc, INSEAD, ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working
papers erişimi,
Binlerce güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri,
Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of
International Business Studies gibi birçok popüler derginin son sayılarına tam metin
erişimi sağlamaktadır.
Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların
yayınlarına erişimi sağlamaktadır.

ProQuest Central’ın bilimsel başlıklarının %80’den fazlası atıflanmış referans bağlantılıdır.
Böylece atıf araştırması ve takibine imkan tanır.

ProQuest Central’ın içerdiği ana konu başlıkları şunlardır;

İşletme: ProQuest Central içerisinde yer alan ABI/INFORM veri tabanı İşletme, Ekonomi,
Muhasebe, Yönetim, Vergileme ve Hukuk gibi alanlara özel binlerce dergiye erişimi
sağlamaktadır. Economist Intelligence Unit, BMI, ISI Emerging Markets ve daha fazlası gibi
kaynaklardan pazar, endüstri ve ülke raporlarını içeren geniş bir koleksiyonu sunmaktadır.

Bilim&Teknoloji: ProQuest Central içerisinde yer alan ProQuest Science Journals,
ProQuest Biology Journals, ProQuest Computing ve ProQuest Telecommunications bilim ve
teknoloji alanında binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır.

Sağlık&Tıp: ProQuest Health and Medical Complete, ProQuest Nursing and Allied Health
Sciences, Psychology Journals, ve Pharmaceutical News Index kaynakları ile kullanıcılar 45
farklı ülkeden sağlanan uluslararası bir içeriğe erişme imkanına sahip olur. Kapsamlı
Sağlık&Tıp koleksiyonu tam metin dergilerin yanı sıra tezler, profosyonel literatür ve tıp
eğitim videolarını içermektedir.

Sosyal Bilimler: ProQuest Central sosyal bilimler alanında binlerce bilimsel derginin yanı
sıraNBER, RePEc, INSEAD, ve OECD gibi sağlayıcılardan binlerce working papers ve sosyal ve
politik bilimler alanlarında binlerce profosyonel dergiyi içermektedir. Ayrıca Acta Politica,
Berliner Journal für Soziologie, American Sociological Review, Human Rights Quarterly and
Studies in East European Thought gibi sosyal bilimler alanında yanınlanan ayrıcalıklı
dergileride içermektedir.

Sanat&Beşeri Bilimler: Beşeri bilimler, Sanat ve Kültür alanlarında Edebiyat, Felsefe,
Din,Tarih ve Performans Sanatları başlıklarında 1.000’nin üzerinde yayın içermektedir.

Gazeteler: ProQuest Central 1.000’nin üzerinde uluslararası gazeteye erişim
sağlamaktadır. Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of
India, The New York Times, Die Welt, and Le Monde, Los Angeles Times, ve Al Bawaba ve
daha birçok gazetenin güncel tam metin içeriğine erişime imkan tanır. İçerik günlük olarak
güncellenmektedir.

PROQUEST CENTRAL İÇERİSİNDE YER ALAN VERİ TABANLARI:
ABI/INFORM Complete (ABI/INFORM® Global, ABI/INFORM Dateline,
ABI/INFORM Trade & Industry): 40 yıldan beri pazarda Altın Standart olarak yer alan
ABI/INFORM İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Hukuk, Vergileme ve Yönetim konularında 40
milyon belge içermektedir. Bu belgelerin %90’ı makale olarak bulunmaktadır. Geri kalan %10
ise özetler ve diğer kaynaklara yönlendirme yapan linklerdir. ABI/INFORM içerisinde 7.500
yayın bulunmakta bu yayınların 4.200 adedi tam metin olarak yer almaktadır. ABI/INFORM
the Wall Street Journal, the Economist, ve the Financial Times yayınlarının tam metinlerinin
ulaşılabileceği tek veri tabanıdır. Social Science Research Network(SSRN) tarafından
sağlanan, önemli işletme araştırmalarına erişimi sağlayan 160.000’nin üzerinde working
papers daha dergilerde yayınlanmadan önce ABI/INFORM üzerinden erişilebilmektedir.
1916’dan günümüze yayınlanmış 40.000’nin üzerinde global şirket raporuna erişime imkan
tanır. Bunların yanı sıra ABI/INFORM ile dünya çapındaki en güncel ekonomi ve şirket
durumları gözlemlenebilir, pazar araştırmalarına erişilebilir ve yönetim teknik ve
stratejilerine erişilebilir.

• Canadian Business & Current Affairs Complete (CBCA) : Akademik dergilerden
özel ilgi alanlarına yönelik dergilere ve genel magazinlere kadar geniş bir kapsamda
Kanada’da yayınlanmış süreli yayınlara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır. Akademik
dergiler genellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Bilim alanında yayınlanmış en önemli
dergileri içermektedir. Diğer dergiler ise halk politikası, gençlik/çocukluk, yaşam tarzı, sağlık,
kültür v.b. konuları içermektedir. Veri tabanının içeriğini bilimsel dergiler, ticari dergiler,
kitaplar, magazinler, gazeteler ve raporlar oluşturmaktadır. Günlük olarak
güncellenmektedir.

• Canadian Newsstand Complete: Kanada’nın öncü yayıncıları tarafından yayınlanan
yaklaşık 300 gazetenin(The Globe ve Mail başlıca olmak üzere) tam metinlerine erişimi
sağlar.

• Criminal Justice Periodicals: ProQuest Criminal Justice Periodicals uluslararası ceza
hukuku’na yönelik kapsamlı bir veri tabanıdır. Ceza hukuku, kanun hükmü, ceza yönetimi,
uyuşturucu ceza hükümleri, iyileştirme, aile hukuku ve endüstriyel güvenlik başlıkları altında
oldukça kapsamlı bir içeriğe sahiptir.250’den fazla yayın içermekte ve bu yayınların 100’den
fazlası tam metin olarak yer almaktadır.

• Pharmaceutical News Index® : Araştırmacıların sağlık sektöründeki medikal
teknoloji, araştırmalar ve yasal gelişmelere yönelik en güncel bilgilere erişimini sağlar. Veri
tabanı uluslararası en önemli 22 anahtar sağlık, ilaç, medikal cihazlar ve kozmetik
endüstrisine yönelik başlıkların bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

• ProQuest Accounting & Tax Database™ : Muhasebe ve Vergi alanındaki en önemli
global ve bilimsel yayınları içeren bir veri tabanıdır. Veri tabanında dergiler, danışman
raporları, tezler, süreçler ve daha fazlasını içeren 2.350 yayın bulunmaktadır. Bu yayınların
yüzlercesi tam metin olarak yer almaktadır. 1.500’ün üzerinde muhasebe tezi yer
almaktadır. SSRN’den sağlanan 7.800’ün üzerinde working papers’a erişmek mümkündür.

• ProQuest Art&Humanities Database: ProQuest’in CSA Illumina portfolio of Arts and
Humanities veri tabanına tamamlayıcı olması amacı ile yaratılmış tam metin dergi veri
tabanıdır. Kurulduğu Nisan 2008 yılından günümüze görsel ve uygulamalı sanatlar alanındaki
önemli yayınların sürekli olarak eklenmesi ile büyümektedir.

• ProQuest Asian Business and Reference™ : ProQuest Asian Business and
Reference dünyanın doğu bölgesine yönelik ekonomiler, şirketler, pazarlar ve bütün işletme
durumlarına yönelik detaylı bilgilere erişilebilen veri tabanıdır.

• ProQuest Banking Information Source™ : ProQuest Banking Information Source™
690’nın üzerinde en yetkili bilgi kaynağıyla bankacılık alanında eşsiz bir araştırma kaynağıdır.
Para birimleri, endüstriyel dergilerden bakış açıları ve finansal yorumlara da erişimi
sağlamaktadır.

• ProQuest Career & Technical Education™: ProQuest® Career and Technical
Education mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın
içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve
öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik
dizayn, fotoğrafçılık başlıkları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler.

• ProQuest Education Journals : ProQuest® Education Journals kullanıcılara 1.020 en
iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 640’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır.
ProQuest Education Journals sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü
değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili konuyu kapsamaktadır.

• ProQuest European Business™ : ProQuest European Business dünyanın en önemli
ekonomik aktivielerini kapsamaktadır. The Economist, Fortune, ve European Business
Journal’ın da yer aldığı 110 en popüler derginin tam metinlerini içermektedir. Ayrıca
Avrupa’da yer alan ülke ve bölgelere yönelik spesifik ekonomi ve Pazar koşulları bilgilerini de
içermektedir.

• ProQuest Family Health : ProQuest Family Health kadın sağlığı, spor yaralanmaları,
beslenme, dişçilik, göz bakımı ve ebelik gibi halk sağlığına yönelik bir çok konu başlığı
içermektedir. The Lancet and The New England Journal of Medicine gibi birçok önemli
derginin yanında çeşitli tıp dergilerine erişim sağlamaktadır.

• ProQuest Health Management : ProQuest Health Management™ hastane yönetimi
alanında araştırma yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Hastaneler,
sigorta, hukuk, istatistikler, işletme yönetimi, personel yönetimi, sağlık ekonomisi ve halk

sağlığı yönetimi gibi birçok konu başlığına yönelik kaynaklara erişime imkan tanır. 840’dan
fazla derginin yanı sıra 4.500’den fazla teze erişim sağlamaktadır.

• ProQuest Military : ProQuest Military Collection™ devlet ve ordu alanlarına ait tüm
konu başlıklarını içermektedir. Ordu, devlet, uluslararası ilişkiler, politika, kriminoloji,
savunma, havacılık, ve daha birçok konu başlığına yönelik 600 yayın ve bunların 410’dan
fazlası tam metin şeklinde yer almaktadır.

• ProQuest Newsstand : New York Times (1980-), Wall Street Journal (1984-) ,
Washington Post (1987-), Los Angeles Times (1985 -) , Chicago Tribune (1985 -) ,The Straits
Times (1995-), The Guardian (1996-), Financial Times (1996-), Globe and Mail (1977-), The
Age (1996-), The Hindu (1996-), El Mundo (2008-), Toronto Star (1985-) gibi gazetelerin yanı
sıra 1.500’den fazla gazeteye erişim sağlamaktadır.

• ProQuest Nursing & Allied Health Source : Hemşirelik alanında öncü dergilerin
yanı sıra videolar, tezler, elektronik kitaplar ve çalışma yöntemleri gibi birçok yayın türü
içermektedir. Sağladığı farklı türdeki materyaller ile teorik bilginin karışıklığını gidererek
uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile teorik bilgiyi pratik bilgi ile bütünleştirmeye yardımcı
olur.

• ProQuest Political Science : ProQuest Political Science politika bilimi ve uluslararası
ilişkilere yönelik 460 önemli yayına erişim imkanı tanır. Bu koleksiyon Worldwide Political
Science Abstracts indekslenmiş 430 yayının tam metnini içermektedir.

• ProQuest Psychology Journals: ProQuest Psychology Journals™ 1.000’den fazla
yayının abstract ve indeksini içermektedir. Kullanıcılar psikoloji ile ilgili araştırmaları ile ilgili
tablolar, diyagramlar, grafikler, çizelgeler, fotoğraflar ve diğer grafiksel elementlere
erişebilmektedirler. Buna ek olarak ProQuest Psychology Journals davranışsal, klinik,
gelişimsel, deneyimsel, endüstriyel, kişisel, psikolojik, psikobiyolojik, psikometrik ve sosyal
psikoloji disiplinlerine ait 4,000 tam metin tez içermektedir.

• ProQuest Religion™ : Bu kaynak çoğunluğu tam metinden oluşan 260’dan fazla dergi
içermektedir. ProQuest Religion dünya üzerinde bulunan dini inançlara yönelik ilahiyat ile
ilgili çalışmalar ve yorumlar içermektedir. ProQuest Religion dini gazeteler, doktrinler ve
filozofiler üzerine bilgilendirici detaylar ve din tarihi üzerine bilimsel raporlar içermektedir.

• ProQuest Research Library : ProQuest Research Library 150 konu alanına yönelik
bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler ve güncel kaynakların kombinasyonu ile
oluşturulmuş multidisipliner bir kaynaktır. ProQuest Research Library işletmeden bilime,
edebiyattan politikaya çeşitli alanlarda geniş bir akademik içeriğiği kapsamaktadır. 6.000’den
fazla yayın içermekte ve bu yayınların %75’i tam metin olarak yer almaktadır.

• ProQuest Science Journals™: ProQuest Science Journals uygulamalı ve genel bilimler
için benzersiz bir araştırma desteği sağlamaktadır. Akademik alanda araştırma yapan
öğrenciler için geniş bir kaynak erişimi sağlamaktadır. ProQuest Science Journals 1986’dan
günümüze yayınlanmış 1.600’ün üzerinde yayın içermektedir ve bu yayınların 1.300’den
fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Kullanıcılar tam metin formatta tüm şemalar,
grafikler, tablolar, fotoğraflar ve diğer grafiksel elementlere ulaşabilmektedirler.

• ProQuest Social Science Journals™ : ProQuest Social Science Journals™ sosyal
bilimler alanında çeşitli bilimsel dergilere erişim sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Veri
tabanı1.000’nin üzerinde yayın içermekte ve bu yayınların yaklaşık 700 adedi tam metin
olarak yer almaktadır.

• ProQuest Sociology : ProQuest Sociology sosyoloji ve sosyal hizmet alanında 310’dan
fazla derginin tam metinlerine erişim imkanı tanır. Sociological Abstracts and Social Services
Abstracts yer alan temel içeriğin tam metinlerine erişimi sağlar. ProQuest Sociology kültür,
sosyal yapı, tarih ve sosyoloji teorisi, sosyal psikoloji, madde bağımlılığı ve daha birçok alt
konu başlıklarının yer aldığı sosyoloji ve sosyal hizmetler alanının uluslararası literatürünü
içermektedir.

• ProQuest Turkey Database: Tamamen Türkçe içeriğe sahip, devam etmekte olan
100’den fazla Türkçe bilimsel dergiyi içermektedir.

• ProQuest Advanced Technologies& Aerospace Collection™ : Havacılık,
haberleşme, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, elektronik, lazerler, yarı iletken maddeler ve
araçlar, uzay bilimi ve telekomünikasyon alanlarında araştırmacılara geniş bir koleksiyon
sunmaktadır.

• Snapshots : Snapshots Series Latin Amerika, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Doğu Avrupa,
Batı Avrupa ve Birleşik Krallık da yer alan 40 ülkedeki 43 endüstriye ait 8.900’den fazla Pazar
raporunu içermektedir. The Snapshots Series Pazar büyüklüğü, Pazar segmentasyonu, Pazar
payları, Pazar payı web linkleri, Pazar dağılımı, Pazar tahminleri ve sosyo-ekonomik verilerin
yer aldığı işletme bilgilerine yönelik raporlar içermektedir. Raporlar kullanıcıların iş
planlarını, pazarlama planlarını, başlangıç planlarını, yeni iş geliştirme, Pazar büyüme analizi,
stratejik ve finansal planlarını hazırlarlarken ihtiyaç duydukları tüm verilere erişmelerini
sağlamaktadır.

• Hoovers : Hoover's™ Company Profiles özellikle akademik kütüphaneler için eşsiz bir
kaynaktır. Kullanıcılar işletme bilgilerini şirketler, endüstriler ve bunlara liderlik yapanlara ait
bilgiler ile birleştirme imkanına sahip olabilirler. 40.000’nin üzerinde şirket, 600 endüstri ve
225.000 önemli yöneticiye ait bilgiler Hoover's Company Profiles üzerinden erişilebilir.

• OxResearch : OxResearch® Oxford Analytica tarafından oluşturulan bu güçlü
multidisipliner kaynak dünya çapında ekonomik ve politik gelişmeleri analiz eden makaleleri
sunmaktadır. 30.000’den fazla makaleyi içermektedir. ABD, Almanya, Çin, Irak ve İran gibi
ülkelerinde yer aldığı 180’den fazla ülkeye ait bilgiler yer almaktadır.

KULLANIM KOLAYLIĞI:
Basit ve kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanıcılar ProQuest Central üzerinde aramalarını
kolaylıkla gerçekleştirebilir ve ekranın sol tarafında yer alan filtreleme seçenekleri ile kolayca
daha odaklanmış arama sonuçlarına ulaşabilirler.

