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Abone Olunan Yeni Veri Tabanları 

Sayfa 1 

 

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; 
 

 

 UpToDate: UpToDate dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi 

kaynaklarından biridir.  

UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış 

ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veri tabanıdır. Veri tabanı doktorlar tarafından hastalık 

teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde 

paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.  

 

 

UpToDate’in diğer veri tabanlarından farkı nedir?  

 

• Diğer kaynaklardan daha geniş içerik kapsamına sahiptir. 

UpToDate içerik kapsamında, 80.000 sayfadan fazla hakemli 

ve orjinal metin bulunmaktadır.  

 

• UpToDate sahip olduğu özel formatı ve kullanışlı arayüzü 

sayesinde aranılan cevapların ihtiyaç duyulduğunda kısa süre 

içinde bulunmasını sağlamaktadır.  

 

• UpToDate kaynak bilgileri, 4000’den fazla yazar olarak hizmet vermekte olan doktor ve 

editör tarafından sürekli güncellenmektedir. Yeni içerik 4 ayda bir yayınlanmaktadır.  

 

• Teşhis ve tedavi konularında pratik tavsiyeler içermekte olan en güncel kanıta dayalı 

bilgiler uzman personel tarafından özetlenerek veri tabanına eklenmektedir.  

 

• Temel sağlık hizmetleri, jinekoloji, çocuk sağlığı ve dahiliye ve gibi çeşitli uzmanlık 

alanlarındaki geniş kapsamlı içerik bilgileri birleştirilerek sunulmaktadır.  

 

 Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

www.uptodate.com/online 

http://www.uptodate.com/online


Sayfa 2 

 
ClinicalKey: Her zamankinden hızlı değişen sağlık hizmetleri 
dünyasına tıp uzmanlarının ayak uydurabilmesi için özel olarak  

tasarlanmış ilk klinik bilgi motorudur.  

Günümüzde, literatür taramalarında incelemek zorunda 
kalınacak yüzlerce sonuç getiren aramalar yeterli 
değildir. ClinicalKey, bu sorunu, taramalarda önce klinik 
acıdan en ilgili sonucu getirerek ve vakit kazandırıp  
çözmekte, bu vaktin, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine 
harcanmasına yardımcı olmaktadır. 

ClinicalKey kapsamında; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

 

www.clinicalkey.com 

 

PDF dokuman indirebilme ve cikti alma  seçeneklerinin kullanılabilinmesi için sadece bir 
kez www.clinicalkey.com sayfasının sağ-üst köşesinde bulunan ''Register'' ikonuna 
tıklayıp kayıt yapmanız gerekmektedir. 

TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (500’den fazla) 

TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları (1000’den fazla) 

TÜM Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri 

TÜM First Consult Point-of-Care klinik monografları (800+) 

TÜM  Procedures Consult içeriği ve ilgili videolar 

TÜM  Elsevier tıbbi ve cerrahi prosedür videoları (9,000’den fazla) 

TÜM  Clinical Pharmacology ilaç monografları (2.800+) 

TÜM  Elsevier bağlantılı ve destekleyici görseller ve videolar 

TÜM  Klinik Denemeler - ClinicalTrials.gov veritabanından tüm kli-
nik denemeler 

TÜM   MEDLİNE iceriği - Tamamı indekslenmiş Medline özetleri 

UYGULAMA REHBERLERİ - 2,000+ uygulama rehberi 

HASTA EGİTİM MATERYALLERİ - 15.000+ Hasta Eğitim Mater-
yali 

MULTİMEDYA - 13.000+ medikal ve cerrahi video içeriği ve 5 mil-
yondan fazla resim 

http://www.clinicalkey.com/
http://www.clinicalkey.com/


Sayfa 3 

 

 

Emerald: Muhasebe, işletme, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık 

yönetimi, insan kaynakları yönetimi,endüstri sektörleri ve inovasyon, 

bilgi yönetimi, uluslararası işletme ve ticaret, kamu yönetimi, ekonomi ve sosyal politika, 

kalite yönetimi, bilgi yönetimi, pazarlama ve turizm ve otelcilik konularında 175 dergiye tam 

metin erisim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994 yılına kadar gitmektedir.  

 

Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

http://www.emeraldinsight.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopus: Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz 

etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en 

büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp 

ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün 

üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça 

geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.  

 

 Veri tabanına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz; 

http://www.scopus.com/home.url 

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.scopus.com/home.url


Kütüphane Haftası Etkinlikleri 

Sayfa 4 

Bu sene 49. su düzenlenen “Kütüphane Haftası” nı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak 

“Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma: Bilimsel Makale 

Yazımı ve Yardımcı Araçlar”  konulu bir etkinlikle kutladık. 

Çok sayıda akademisyen ve araştırmacının yoğun ilgi 

gösterdiği etkinlik katılımcılar tarafından oldukça yararlı 

bulundu. 

İlk sunum Emerald Yayınevi Türkiye ve Orta Asya ülkeleri 

Yöneticisi olan Mine Tonta tarafından yapıldı. Mine Tonta 

konuşmasında, araştırmacıların, etki faktörü yüksek olan 

uluslararası dergilere makalelerini kabul edilebilirliğinin 

sağlanması için gerekli adımları anlattı. Özellikle,  bilimsel 

makale yazımıyla ilgili temel bilgiler verdi.  

İkinci sunum Elsevier Yayınevi Türkiye, İran ve Orta Asya Ülkeleri Müşteri Geliştirme Temsilcisi 

Gamze Keskin tarafından yapıldı. Gamze Keskin Konuşmasında bilimsel araştırmanın 

değerlendirilmesine yönelik  temel bilgiler verdi.  Bilimsel araştırmanın değerlendirilmesinde 

hangi ölçütlerin kullanıldığı ve Türkiye’nin bilimsel araştırmadaki konumunu karşılaştırmalı 

grafiklerle sundu. Konuşmacı ayrıca SCOPUS veri tabanına göre üniversitemizin akademik 

performansı hakkında bilgi verdi. 

  



SCOPUS Veri Tabanına Göre Üniversitemizin 
 Akademik Performansı (2007-2011) 

Sayfa 5 

SciVal Spotlight, bir kurumun veya  ülkenin  araştırma performansını değerlendirmek, araştırma 

stratejisi kurmak ve yürütmek için Elsevier Yayınevi tarafından tasarlanmış bir kaynaktır. Temel veri 

kaynağı olarak hakemli yayınları içeren en büyük  özet ve atıf veri tabanın olan SCOPUS’’u 

kullanmaktadır. 5 Nisan’da Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası 

Dergilerde Yayın Yapma: Bilimsel Makale Yazımı ve Yardımcı Araçlar”  konulu etkinliğimize 

katılıp SciVal ve Scopus’a dayalı olarak üniversitemizin akademik performansını değerlendiren 

Elsevier firmasından Gamze Keskin aşağıda detaylarını görebileceğiniz bir sunum 

gerçekleştirmiştir. Buna göre üniversitemiz; 

 

 • Türkiye’deki araştırma kurumlarının yılları arasında toplam makale sayısı sıralamasında 

ADÜ 43. sırada yer almaktadır. 

 •  Makale başına düşen atıf  sayısında ADÜ Türkiye’deki tüm araştırma kurumları arasında 

66. sıradadır. 

 •  Üniversitemizin Global ölçekte  performans gösterdiği  alanlar şöyledir; Tıp, Ziraai ve 

Biyolojik bilimler, Veterinerlik, Kimya, İktisadi ve idari Bilimler, Malzeme Bilimleri, Mühendislik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: SciVal Spotlight www.scival.com  

 



Sayfa 6 

• Türkiye’deki üniversitelerin yıllara göre ortalama makale sayısı artışında ADÜ 27. sırada yer 

almaktadır. 

• Aşağıdaki haritada üniversitemizin iş birliği yaptığı ülkeler ve işbirliği yapılan kurum sayıları 

görülebilir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•  ADÜ, Türkiye’den 64 üniversite ile işbirliğinde bulunmuştur. En fazla işbirliği yaptığı ilk beş kurum 

şöyledir; Ege Üniversitesi (ortak yazarlı 158 makale), Ankara Üniversitesi (ortak yazarlı 84 makale), 

Dokuz Eylül Üniversitesi (ortak yazarlı 75 makale), Hacettepe Üniversitesi (ortak yazarlı 71 makale), 

On Dokuz Mayıs Üniversitesi (ortak yazarlı 71makale),  

• Üniversitemizin yurt dışında henüz değerlendirmediği potansiyel işbirliği fırsatları ise şöyledir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki şekil için kaynak: SciVal Spotlight www.scival.com  
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 • ADÜ’nün en rekabetçi olduğu bilimsel alanlarda Dünya, Avrupa ve Türkiye’ye göre durumu 

(Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi)  şu şekille açıklanmaktadır (2012-2008);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  • Üniversitemizin en rekabetçi olduğu bilimsel alanlarda yıllara göre değişimi ise aşağıdaki 

gibidir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: SciVal Spotlight www.scival.com  



Açık Bilim: Bilimi AÇIK AÇIK konuşalım 

Sayfa 8 

Son yıllarda dikkat çeken bir hareket olan “Açık Erişim” gittikçe daha çok önem kazanan bir olgu 

olmuş ve özellikle araştırmacılar, bilim adamları, yayıncılar, kütüphaneler ve bilgi yöneticileri 

tarafından daha çok desteklenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bilimsel 

nitelik taşıyan yayınlar da açık erişimli olarak internet dünyasında yerini almıştır. Bu yayınlardan 

birisi de aylık olarak  çevrim içi yayınlanan “Açık Bilim” dergisidir. Şimdiye kadar 19 sayı çıkan 

Açık Bilim Dergisi çıkış amacı “bilimi sevdirme bilgilendirme ve Türkçe kaynak yaratma” olarak 

tanımlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojinin gelişmesi, sosyal medya ağlarının çeşitlenip yaygınlaşması ve internet kullanımının 

kolaylaşması, bireysel ve kurumsal yayıncılık imkanlarının artışına sebep olmuştur. Bunun 

neticesinde Açık Bilim gibi çevrim içi yayınlar çok çeşitli konulardaki yazılarla, sıkmadan ve 

eğlenceli bir şekilde  okuyuculara sunulmuştur. Yazılar merakla beklenip zevkle okunmaktadır. 

Bilim sevdalılarına ve meraklılarına duyurulur!!!  

Açık Bilim’e erişebileceğiz adres; http://www.acikbilim.com/ 

 

Ayrıca yine Açık Bilim’in yayıncıları çeşitli projeler üretmeye devam ediyorlar bu projelerden biri 

de dergideki tüm sesli yayınları bir araya getiren Cep yayın Portalı’dır.  

Bu portala da şu adresten erişilebilir; http://cepyayin.acikbilim.com  



Kitap Tanıtımları 

Sayfa 9 

 

  Kürk Mantolu Madonna     

Yazar: Sabattin Ali  

Yayıncı: YKY 

Yayın Tarihi: 2005 

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane, Nazilli İİBF Kütüpha-

nesi, Karacasu MYO Kütüphanesi 

Raif Efendi içine kapanık, melankolik ve dış dünyaya uyum 

sağlayamamış bir karakterdir. Hayatı boyunca birçok şeye 

boyun eğmiş, haksızlığa uğradığında bile buna karşı koya-

mamıştır. Sevmediği bir kadınla evlenmiştir, bir ailesi vardır. 

Kendi hayatına kendi yön verememiş, başkalarının istediği bir 

insan olarak hayatını sürdürmüştür. Hayatında gerçekten ya-

şadığını hissettiği sadece bir anısı olmuştur ve bunu günlüğüne aktarmıştır. 

20'li yaşlarında babasının isteği üzerine gittiği Berlin'de, sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat ga-

lerisine gider. Galerideki tablolar arasında bir sanatçının otoportresini görür ve tablodaki kadını 

hiç tanımamasına rağmen platonik olarak aşık olur. Bu tablo onda daha önce hiç hissetmediği 

duygular uyandırır. Raif Efendi tablodaki portrenin, Andrea Del Sarto tarafından yapılmış 

"Madonna delle Arpie" isimli tablodaki Madonna'nın portresine benzediğini düşünür. Tabloya o 

kadar hayran olur ki fırsat buldukça tabloyu görmeye gider, fakat başka gözlerin onu takip ettiğini 

fark etmez. Artık ritüel halini alan bu tabloyu seyretme seanslarından birinde bir kadın onun yanı-

na gelir. Bu kadın, tablonun sahibi olan sanatçı Maria Puder'dir. Maria, Raif'in tabloya olan hay-

ranlığının farkındadır. Raif ise başta onun kendisiyle alay eden biri olduğunu düşünür. Tablonun 

sahibi ile konuştuğunu öğrenince ise dünyası bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde değişir. 

Maria'nın karakteri Raif'e göre daha dominanttır. Kendisinin bir erkek gibi özgür yetiştiğini, canı 

ne isterse onu yaptığını Raif'e anlatır. Hatta Raif'i de çok naif bulduğunu dile getirir. İkisi bu özel-

likleri sayesinde birbirlerini tamamlarlar ve uzun süren bir arkadaşlık başlar. Ancak Raif Efendi 

Türkiye'ye, eski kasvetli günlerine geri dönmek zorunda kalır 

Yaşlanıp ölümünün yaklaştığını anladığında, bu güzel günleri kaydettiği defterinin yakılmasını 

genç iş arkadaşından rica eder. Genç iş arkadaşı da Raif Efendi ile ilgili bu gizemi çözmek ve onu 

daha yak ından  tan ıyab i lmek iç in  de f te r i  okur .  ( W ik i p e d ia ’d a n  a l ı n t ı ; 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kürk_Mantolu_Madonna 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Madonna_delle_Arpie
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  Kürk Mantolu Madonna Üzerine:  

 

İlk kez 1943’te Remzi Kitabevi tarafından kitaplaştırılan romanın ilk eleştirisi Nazım Hikmet tara-

fından yapılmıştır. Nazım Hikmet, Mayıs 1943’te Bursa Hapishanesi’nden gönderdiği bir mektup-

ta Kürk Mantolu Madonna hakkında şunları yazmış: 

“Kürk Mantolu Madonna, ben bu kitabı hem sevdim, hem kızdım. Evvela niçin kızdığımı söyleye-

yim. Kitabın birinci kısmı bir harikadır. Bu kısmın kendi yolunda inkişafı yani bir küçük burjuva ai-

lesinin içyüzünü tahlili öyle bir haşmetle genişlemek istida-

dında ki, insan buradan ikinci kısma geçerken, elinde olma-

yarak, yazık olmuş, bu çok orijinal, çok mükemmel başlan-

gıç ve imkân boşuna harcanmış, keşke bu başlangıç har-

canmasaydı, diyor. Ben başlangıcı okurken yani Berlin’e ka-

dar olan pasajı, senin benim anladığım manadaki realizmine 

hayran oldum. Beni dinlersen o başlangıcı almak ve kahra-

manın ölümünü kısaca tekrarlamak suretiyle o ailenin efradı 

ve eşhasının hayatları etrafında bir ikinci cilt, ayrı bir roman 

yapabilirsin, böylelikle de dinlemeye başladığımız harika 

musiki birdenbire kesilmiş olmaz. Gelelim ikinci kısmına, o 

kısım, başlı başına bir büyük hikâye olarak güzeldir ve böyle 

bir tecrübe gerek senin için gerekse Türk edebiyatı için la-

zımdı. Sen bu tecrübeyi başarıyla yaptın.” 

 

“O sıralarda Maria'nın da birtakım tezatlı hisler içinde olduğunu anlıyordum.  

Bazen aşırı derecede durgun, hatta hatta soğuk oluyor, bazen de birdenbire  

coşuyor, bana nefsime menettiğim cesareti verecek kadar müfrit bir alaka  

gösteriyor, adeta beni açıkça tahrik ediyordu. Fakat bu halleri çabuk geçiyor,  

aramızda tekrar eski arkadaşlık havası peyda oluyordu. Onun da benim gibi,  

dostluğumuzun, olduğu yerde kalmak suretiyle bir çıkmaza girdiğini fark ettiği  

muhakkaktı.”  (Kürk Mantolu Madonna sf:109) 

'Madonna delle arpie'   

(Floransa Uffizi Galeri) 
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