
GALE REFERENCE COMPLETE 
Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşan en büyük sanal kütüphane şimdi parmaklarınızın ucunda. 

Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altinda bir araya getirilmis koleksiyonlar toplulugudur. 

Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, 

politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, 

arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. 

Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz arama araçları ile dünyanın önde gelen 

dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynaklar erişiminize 

açılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

PowerSearch – Tüm koleksiyonlarda tarama yapmak için: 

 
Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege 

Kullanıcı Kılavuzu:  http://solutions.cengage.com/gale-training/video/infotrac/ 

 

 Academic OneFile 
Fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, sanat, teoloji, edebiyat ve daha bir çok konuda içerik 

sunan akademik araştırma için tek bir yerden hızlı bir şekilde gerekli bilgiye ulaşabileceğiniz bir 
platformdur.  

11.000’den fazlası hakemli ve 8.300’den fazlası tam metin yaklaşık 17.500 dergide 75.000.000 
makale, haber, videoyu erişiminize sunmaktadır.  

 
 Tıbbi prosedür videolarına bağlantılar  
 The New York Times ve The Times (London) (1985’ten bu yana) tam metinleri  
 Gale Encyclopedia of Science, Gale Encyclope-dia of Medicine ve Encyclopedia of World 

Biog-raphy dahil belli başlı setler  
 ReadSpeaker teknolojisi ile makalelerin sesli versiyonlarını dinleme imkânı  
 Bilim, tıp, mühendislik ve işletmede güçlü kapsam CINAHL, BIOSIS, MLS, PsycINFO, ERIC, 

EconLit, RILM gibi diğer bibliyografik kaynaklı dergi tam metinleri 
  

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=AONE 
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General OneFile 

 Özellikle öğrencileriniz göz önünde bulunduralarak hazırlanmış 8000 den fazla kaynağın bir arayüzde 

sunulduğu genel referans veritabanıdır. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=ITOF 

InfoTrac Newsstand 

Gale`ın 2.300+’den fazla bölgesel, ulusal ve yerel gazetelerin yanı sıra, dünyanın her yerinden önde 

gelen yayınları bir arada sunan gazete platformudur. The Times, Financial Times, The Guardian gibi 

uluslararası gazetelerin yanı sıra bölgesel ve ulusal gazetelere de erişim imkanı sağlar. Bunun yanında 

CNN, NPR, CBC gibi kanallardan gelen binlerce podcast videoyu izleyebilirsiniz. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=STND 

 

Gale Primary Sources 

The Times, Archives Unbound, Nineteenth Century Collection Online ve benzeri arşiv koleksiyonlarını 

tek bir arayüzden inceleyebileceğiniz platformdur. Ayrı ayrı platformlarda tarama yapmanıza gerek 

kalmadan konu, tarih veya kişi bütünlüğüne sadık kalarak araştırmalarınızı daha hızlı yapabilirsiniz. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=GDC 

Kullanıcı Kılavuzu http://solutions.cengage.com/gale-training/video/artemis-primary-sources/ 

 

Archives Unbound 

Tarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Her biri 5.000 ile 200.000  arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar; büyük 

Gale dijital koleksiyonlarının tamamlayıcı bir unsuru olarak, araştırmacılara birincil kaynak olarak 

sunulmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu`nun son dönemlerini ve genç Türkiye’ye ait İngiliz ve 

Amerikalı diplomatların raporlarından oluşan bir koleksiyondur. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Anadolu 

coğrafyasının son 200 yılına ışık tutan benzersiz bir arşiv koleksiyonudur. 

 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=GDSC 

Kullanıcı Kılavuzu http://solutions.cengage.com/gale-training/video/archives-unbound/ 
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The Times Digital Archive 
Dunya`nin gazetesi olarak adlandirilan The Times, 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir 

şekilde haberlestien, hem dünya liderlerine hem halka hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en 

eski günlük gazetedir. Bilim, sanat, ekonomi, politika basta olmak uzere dunya tarihinin son 200 yilini 

inceleyebileceginiz essiz bir gazete koleksiyonudur. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=TTDA 

 

Gale Virtual Reference Library 

Tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. 

Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans 

kitap koleksiyonudur. Turkce arayuz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilme, atif araclari ve daha 

bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=GVRL-0 

Kullanıcı Kılavuzu : http://solutions.cengage.com/gale-training/video/gvrl/ 

 

Gale Literary Sources 

4 farklı veritabanı içerisinde 350,000 den fazla birincil edebiyat başlığının altında tam metin şiirler, 

oyun metinleri, yazar biyografileri, makaleler ve alıntılardan oluşan Batı Edebiyatı alanında 

çalışmalarınıza destek sağlayacak veritabanları serisidir. 

Erişim Adresi:   http://infotrac.galegroup.com/itweb/ege?db=GLS 

 

Literature Resource Center 

Literature Criticism Online 

Scribner Writer Series 

Twayne's Authors Series 
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