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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitemizin eğitim, öğretim ve 

araştırma faaliyetlerini desteklemek ve araştırmacıların bilimsel bilgiye erişimlerini 

eksiksiz sağlamak için online veri tabanlarına abone olmaya devam etmektedir.  

Yeni eğitim döneminde abone olunan veri tabanları şunlardır; 

 

Cambridge University Press: Cambridge University Press yayıne-

vinin çıkartmış olduğu fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal ve beşeri 

bilimleri konularında 280 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır. 

Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

http://journals.cambridge.org/action/login 

 

 

Oxford Journals Online:  Tıp, sanat tarihi, biyoloji, ekoloji, ge-

netik, ekonomi, işletme, tarih, hukuk, müzik, siyasal bilimler, fel-

sefe, sosyoloji, psikoloji, bilgisayar teknolojileri, mühendislik ve istatistik gibi bir 

çok konuyu kapsayan multi disipliner veri tabanıdır. Oxford University Press'in ya-

yınladığı 219 akademik ve araştırma dergilerine tam metin erişim sağlamaktadır. 

Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

   http://www.oxfordjournals.org/ 

Abone Olduğumuz Yeni Veri Tabanları 
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Türkiye Atıf Dizini (Türkiye Klinikleri): Türkiye Atıf Dizini 

sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeri-

ğinde; tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve be-

den eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır. Bu nedenle sadece 

bu branşlardaki araştırmacılarımız, sınırsız olarak dizinden faydalanabilecektir.  

Atıf Dizininde Türkiye Klinikleri de dahil olmak üzere 230 dergi yer almaktadır. 

Dergi listesine şu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: http://www.atifdizini.com/

journals/tr-index.html  

Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

http://www.atifdizini.com/ 

 

 

Atıf Dizininden faydalanabilmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız;  

1-) Üniversite IP numaralı bir bilgisayardan http://www.atifdizini.com adresine gi-

rin, 

2-) Ana sayfadaki arama bölümüne herhangi bir kelime yazarak “Ara” butonuna 

basın, 

3-) Açılacak olan pencerede bulunan Yeni Kullanıcı linkini tıklayın ve gerekli bilgi-

leri doldurarak Kayıt Ol tuşuna basın, 

4-) Daha sonra,  kayıt esnasında belirttiğiniz e-posta adresinize, sistem tarafın-

dan iletilecek onay mesajı gelecektir. 

İstediğiniz her yerden, yukarıdaki yönergelerden ilk iki adımı izleyerek açılan 

pencereye bu kullanıcı adı ve şifresini yazarak giriş yapabilir ve dizinden faydala-

nabilirsiniz. 
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İntihal (plagiarism), bilimsel sahtekarlık ve 

hırsızlıktır. TDK sözlüğünde intihal, 

“aşırma” olarak tanımlanmaktadır. Genel 

anlamıyla intihal, bir kişinin eserinde baş-

kasına ait düşünce ve görüşlerini kaynak 

göstermeden kendine ait gibi göstermesi-

dir.  İntihal bilinçli veya bilinçsiz yapılabilir. 

İntihalin bilinçsiz olarak oluşmasının en 

önemli nedeni, araştırmacının atıf yapma-

yı bilmemesi veya bu konudaki bilgi eksik-

liğidir. 

Kütüphanemiz intihali engellemek ve 

araştırmacılarımızı bilinçlendirmek adına TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla 

EKUAL kapsamında iThenticate programına abone olmuştur. Bu program aka-

demik çalışmaları değerlendirmeden önce intihal seviyesini tespit etmek için kul-

lanılır. Aşağıda program hakkında detay bilgi yer almaktadır. 

 

iThenticate: Doğrudan akademik yayınların değerlendiril-

mesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahip 

“iThenticate” programı, makale, tez ve benzeri çalışmaları 

(öğrenci ödevleri hariç) internet, veritabanları ve bilgisayarınızdaki dokümanlarla 

karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik oranlarını hesaplar.  

Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

 http://www.ithenticate.com/ 

Programı kullanmak isteyen  araştırmacılarımız ozdend@adu.edu.tr  adresine 

isim, soy isim ve mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. 
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Her yıl, Mart ayının son Pazartesi günüyle 

başlayan bir hafta boyunca sürdürülen 

"Kütüphane Haftası bu yıl 26-31 Mart 2012 

tarihleri arasında kutlandı. Bu sene 48.si 

düzenlenen Kütüphane Haftası nedeniyle 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş-

kanlığımız, elektronik yayınların öneminden 

ve elektronik yayıncılık alanındaki gelişme-

lerden üniversitemiz personel, öğrenci ve 

araştırmacılarını haberdar etmek amacıyla  

iki önemli etkinlik düzenledi. 27 Mart Salı 

günü Informascope firması Türkiye Yöneticisi Sayın Kıvanç Çınar “Dünya’da ve 

Türkiye’de Elektronik Kitaplar ve Uygulamaları” hakkında bilgi verirken. 28 Mart 

Çarşamba günü Mkrobilgi Firması Akademik Satış Yöneticisi sayın Merve Okur 

“Google Çağında Kütüphanecilerin Elektronik Kitap Hizmetlerinde Liderliği”  

hakkında bilgi vermiştir. 
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Açık Erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde, bilim-

sel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bari-

yerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopya-

lanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri 

olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya 

ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.* 

 

 “Açık Erişim” yayınları dijital, çevrimiçi, ücretsiz ve çoğu telif ve lisans sı-

nırlamalarından (permission barriers) muaf olan yayınlardır. Bu yayınlar, in-

ternet aracılığıyla ve yazarın ya da telif hakkı sahibinin onayı ile gerçekleşir.  Bu 

nedenle açık erişimli kaynaklarda telif hakkı sıkıntısı yoktur. Açık erişimin temel 

mantığı kullanıcıların bilimsel araştırma sonuçlarına 

kolayca erişmelerine olanak sağlayarak araştırma-

ların etkisini artırmaktır. Artık internet ortamında bir 

araştırmacı, çalışmasını bütün dünyaya basılı bir 

yayına göre kolayca açabilir. Araştırmacılar artık, 

araştırmaları için okumak ve kullanmak istediği ma-

kalelere kolayca ve sınırlama olmadan erişebilmeyi 

istemektedir. Kısaca, açık erişim, bilimsel yayınlara 

ücretsiz ve engelsiz erişim anlayışını taşır. 

 

Açık erişim araştırmacıların akademik yükselmelerinde önemli rol oynamaktadır. 

Çünkü yapılan araştırma sonuçlarına göre “açık erişime tabi yayınların açık erişi-

mi olmayan yayınlara göre daha fazla atıf aldığı anlaşılmıştır” (Lawrence,Steve. http://

www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html)  . Açık erişim ile ülkenin bilimsel ve ekono-

mik kalkınmaları arasında ilişki vardır. Daha çok bilimsel yayın, atıf sayılarında 

artışa, atıf sayılarında artış olması üniversitenin akademik düzeyinin yükselmesi-

ne neden olur ve akademik düzeyde yükselme ülkenin bilimsel itibarının artma-

sına neden olur. Bilimsel üretkenliğin ülke kalkınmasındaki önemini bilen birçok 

üniversite, kütüphaneleri aracılığıyla açık erişimi desteklemektedir. Kütüphane-

miz de “açık erişim” i desteklemektedir. Önümüzdeki bülten sayılarında Açık Eri-

şim ile ilgili yapılan düzenlemelerden  sizleri haberdar edeceğiz.  

*Ayrıntılı bilgi için bkz: http://acikerisim.ankos.gen.tr/ 
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Abone olduğumuz 44 adet veri tabanında yer alan süreli yayınların sayısının 

35.939 olduğunu, bunların 17.734’ünün tam metin makale içeren süreli yayın ol-

duğunu ve tüm elektronik süreli yayınlara http://xa9cg6mt2c.search.serialssolutions.com/ 

linki aracılığıyla ulaşabileceğinizi biliyor musunuz? 
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ADÜ Kütüphane Artık Facebook’da!  
Hizmetlerimizi daha çok 

kişiyle paylaşmak amacıyla 

sosyal ağlardan biri olan 

Facebook’da yerimizi aldık. 

Bu sayede bizi 

Facebook’dan takip edebilir, kütüphanemiz ile 

ilgili güncel haberlerden ve duyurularımızdan 

facebook’da yer alan hesabımız aracılığıyla 

haberdar olabilirsiniz!!! 

http://www.facebook.com/#!/

adukutuphane.adukutuphane 

Bunları Biliyor musunuz??? 
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Proquest Dissertations and Theses Abstract aracılığıyla UMI (University 

Microfilms International)’da yer alan 1861’den bu yana üretilmiş olan 

2.300.000’nun üzerinde doktora ve master tezinin özetlerine ulaşabileceğinizi 

(http://search.proquest.com/pqdt/index)  ve tam metinlerine ulaşmak istediğiniz 

tezleri ADIM (Ege Bölgesi Kütüphaneleri İşbirliği) aracılığıyla getirtebileceğinizi 

biliyor musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kütüphanemizin süreli yayınlar bölümünde yer alan basılı dergilerdeki makalele-

rin seçimli olarak hazırlanan makale sorgulama linki (http://10.0.32.84/

sureliyayinlar/frmogrsorgu.aspx) aracılığıyla kütüphaneye gelmeye gerek kalma-

dan tarama yapmanızın mümkün olduğunu biliyor musunuz? 
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  Sadakat 

 Yazarı: İnci Aral  

 Yayıncı: Turkuvaz 

 Yayın Yılı: 2010 

 Bulunduğu yer: Söke MYO Kütüphanesi 

 

 

 

İhanetin en uğursuzunu yaşayan Azra, tutkuyla bağlandığı, saplantılı hatta ben-

cilce bir aşkla sevdiği Ferda ve ihanet nesnesi üçüncü kişi. Bir aşk-nefret ikilemi 

içinde, üçlü bir ilişkinin girdabında savrulan insanlar; çözümsüzlüğün, ikiyüzlülü-

ğün, aşka tutsaklığın yakıcı çemberine kıstırılmış üç kişi. Yaşamın kıyısında çö-

zümsüz kalan Azra, her şey bittiğinde belleğinin ışığında şimdiyle geçmiş arasın-

da gidip gelir ve dehşet verici bir sonla biten hikâyesini sayfalara döker. Yaşamla 

ölümün kesişme noktasından geçmişe bakarken ihanetin mi sadakatin mi zor ol-

duğunu sorgulatır okura. Günümüz ilişkilerinin çıkmazlarını, yerleşik kuralların 

geçersizliğini, kadınla erkek arasındaki tutku bağlarını ustalıkla işleyen İnci Aral, 

modern zamanların aşkları üzerinde düşünmeye zorluyor hepimizi. “Sesi olma-

yan bir ağzım olduğunu bilmiyordum. Sessizliğimin ne kadar yırtıcı olduğunu. 

Benim değildi o ses. Konuşan ben değildim. O yükselen alçalan, çözülen, fırıl 

fırıl dönen ve çıkış arayan haykırışlar benim olamazdı. Sözcükler yuvarlanıp yer-

lere düşüyordu ve ben nasıl olup da hep birlikte baş aşağı, aşağı, aşağı düştü-

ğümüzü anlayamıyordum. Yeryüzünün neresinde bulunduğumu bilmiyordum. İçi-

mi bulandıran nefretle kapıyı dövüyordum ve ellerimle boğmak, öldürmek istiyor-

dum onları. Sadakatin yalnızca iyimserlik ve umuttan ibaret olduğunu böyle, ka-

natlarım ateşe tutularak öğrendim.” (Arka Kapak) 
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  Bizans Sultanı 

 Yazarı: Selçuk Altun  

 Yayıncı: Sel 

 Yayın Yılı: 2011 

 Bulunduğu yer: Merkez Kütüphane 

 

 

 

 

Bizans resmi tarihine göre yaşlı imparator XI. Konstantinos, başkent surlarında 

Osmanlı kuvvetlerine kılıç sallarken öldü. Bazı tarihçilere göre o, Türklerin elin-

den son anda kurtulan bir Ceneviz gemisiyle kaçmıştı. Konstantinopolis 

(İstanbul) düştükten sonra imparatorun cesedi bulunamadı. İstanbul’un fethinden 

555 yıl sonra, üç gizemli adam Galata’da yaşayan bir akademisyene ulaştı. On-

lar 1475′te İtalya’da ölen, son Bizans imparatorunun vasiyetini yerine getirmek 

için kurulan gizli örgüte mensuptular. Bir satranç ustası olan genç adama, XI. 

Konstantinos soyundan geldiğini kanıtladılar. O artık sürgündeki Bizans impara-

toru XV. Konstantinos’tu. Örgütün başına geçmek ve servetine hükmetmek için 

ata vasiyetinin son maddesini yerine getirmesi; vasiyetin ne olduğunu öğrenmesi 

içinse altı duraktan oluşan bir sınavdan geçmesi gerekiyordu.Bu roman, gezege-

ne modern yaşamın tohumlarını atan Bizans uygarlığına bir saygı buketidir. Bi-

zans Sultanı’nda okur, bir gizem ve gezi hipodromuna girecek. (Arka Kapak) 
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
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