
ProQuest Mart, Nisan, Mayıs Ayı 
Eğitim Seminerleri 

ProQuest Türkiye olarak sıkça talep edilen konularda sunduğumuz eğitim ve destek web 
seminerlerimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Lütfen aşağıdaki bağlantıları 
izleyerek ilgilendiğiniz tüm eğitimler için kayıt olun.  
-Eğitimler Webex üzerinden gerçekleşecektir.  
-Her eğitim için link üzerinden ön kayıt yapılması gereklidir. 
-Eğitim dili Türkçe olacaktır. 

 

 Ebook Central Veritabanında Literatür Tarama ve Araştırma İpuçları-  
 Tüm Araştırmacılar İçin 
• Farklı arama konuları ile ilgili tarama yapma, 
• Aramalarınız ile ilgili filitrelendirme (basım yılı, konu, dil, yazar gibi) detayları,  
• Arama terimleriniz için en ilgili sonuçlar, 
• Kişisel kitaplık oluşturma, 
• 230.000 en fazla e-kitap için kullanım detayları (arama uyarısı oluşturma, kopyalama, 
bölüm indirme, tamamını indirme, yazdırma vb.) 
• Otomatik alıntılama özelliği,  
• Platformda bulunan DRM-Free kitaplar, gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için 
Ebook Central Webinar’ına davetlisiniz! 
 
Süre 
45 dakika 
 
Katılımcılar 
Tüm  araştırmacılar 
*17 MART 2021-ÇARŞAMBA- 15:30➤ 
*20 NİSAN 2021-SALI- 11:00➤ 
 
 
SAFARİ-O’REILLY for Higher Education Webinarı-Bilgisayar Mühendisliği ve 
İşletme Bölümleri İçin 
• Teknoloji ve İşletme alanında 45.000 den fazla elektronik kitap, 30.000 saatlik video 
erişimi, 
• Dünyanın bu alandaki en önemli 200 yayıncısından yayınlara erişim, 
• Platformda içerik önerisi oluşturma, 
• Arama detayları, 
• Kapsamlı filitrelendirme özellikleri, 
• Kitabı veya videoyu kaydetme, 
• Önemli bölümleri vurgulama, not alma ve daha fazlası için bu Webinara davetlisiniz! 

     
Süre 
60 dakika 
    
 Katılımcılar 
 Tüm  araştırmacılar 
 
*08 NISAN 2021-PERŞEMBE - 15:00➤ 
 

  

http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/gKXVM%7EXbV9Qg/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/gKXVM%7EXbV9Qg/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/87pkTmGq3RBw/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/87pkTmGq3RBw/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/drPDhKVbX-cP/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/drPDhKVbX-cP/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/


TÜBİTAK ULAKBİM ile Erişiminiz Olan ProQuest Dissertations&Theses 
Veritabanında Literatür Tarama ve Araştırma İpuçları- Tüm Araştırmacılar İçin 
•5 Milyonun üzerinde teze erişim, 
•Farklı arama konuları ile ilgili tarama yapma, 
•Aramalarınız ile ilgili filitrelendirme (basım yılı, konu, dil, yazar gibi) detayları,  
•Arama terimleriniz için en ilgili sonuçlar, 
•Aramalarınız için Uyarı Oluşturma özelliği, 
•Otomatik alıntılama özelliği gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için bu Webinara  
davetlisiniz! 
 
Süre 
45 dakika 
 
Katılımcılar 
Tüm araştırmacılar 
 
*12 NISAN 2021-PAZARTESİ - 15:00➤ 
 
ProQuest Central Veritabanında Literatür Tarama ve Araştırma İpuçları- 
Tüm Araştırmacılar İçin 
• Tıp, İşletme, Eğitim, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve aklınıza gelebilecek tüm disiplinler 
ile ilgili 47 veritabanına erişim, 
• 26.000’in üzerinde dergi, 2.100 gazete, 35.000 konferans kaydı ve daha birçok yayın türüne 
erişim, 
• Farklı arama konuları ile ilgili tarama yapma, 
• Aramalarınız ile ilgili filitrelendirme (basım yılı, konu, dil, yazar gibi) detayları,  
• Arama terimleriniz için en ilgili sonuçlar, 
• Aramalarınız için Uyarı Oluşturma özelliği, 
• Otomatik alıntılama özelliği,  
• Piyasada bulunan en kapsamlı pazar, endüstri ve ekonomi raporlarına erişim gibi konular 
hakkında bilgi sahibi olmak için bu Webinara  davetlisiniz! 
 
Süre 
45 dakika 
 
Katılımcılar 
Tüm araştırmacılar 
 
28 NISAN 2021-ÇARŞAMBA-15:30➤ 
 
ProQuest Yazar Çalıştayı-Dergi makaleleri yazma ipuçları - (Tüm Araştırmacılar İçin) 
ProQuest Yazar Çalıştayı kapsamında; 
•Makalenizi yayınlamak için bazı temel standart kurallar, 
•Hakem değerlendirme süreci, 
•Open Access-Açık erişim yayıncılığının değeri, 
•Predatory-”Yağmacı yayıncılık”, 
•Yazma yolculuğunuzda yardımcı olması için ProQuest kaynaklarını kullanabilme,gibi 
konular hakkında bilgi sahibi olmak için bu Çalıştaya davetlisiniz! 
 
Süre 
90 dakika 
 
Katılımcılar 
Tüm araştırmacılar 
*05 MAYIS 2021-ÇARŞAMBA-14:00➤ 
  

http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/q0YRQqYRApf0/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/q0YRQqYRApf0/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/bdkVt6pEz-B8/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/bdkVt6pEz-B8/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/XN9Wtadqy3cV/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/
http://links.proquest.mkt5049.com/els/v2/XN9Wtadqy3cV/My9ZL3JUM0t3U2JUTjdQbzBiOW9uU2toRzNWK2lFc0drR0NlZVBQay9FOTM2UVFqWVdUWWczZ2dubjBwQVVQV29lL01qY0hYNE5aRUVVNWlKS3FWc2NINXpVeUE3UDZpdlFQb0hxaThmRUk9S0/

