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Sayı 14 



 2013-2014 Eğitim döneminde üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan öğ-

rencilerimizin eğitimlerini ve araştırmalarını desteklemek üzere Kütüphane ve Doküman-

tasyon Daire Başkanlığımız hizmet vermeye devam etmektedir. Öğrencilerimizin eğitim 

hayatlarını daha renkli kılmak, boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak ve araştırma 

faaliyetlerini daha zevkli hale getirmek için verdiğimiz hizmetler bulunmaktadır. Yeni baş-

layan öğrencilerimiz bu rehber ile bir araştırma kütüphanesinde  zaman değerlendirmenin 

farklı yollarını keşfedecekler. 

 Bir araştırma kütüphanesinde eğitim veya araştırma faaliyetlerinizi destekleyecek ve 

sizin gelişiminizi sağlayacak çok çeşitli kaynaklar bulabilirsiniz. Kütüphanemizde ve bi-

rim kütüphanelerimizin koleksiyonunda yer alan yaklaşık 80.000 basılı kitap arasından 

kişisel gelişim, dil ve edebiyat,  bilim ve çok  çeşitli konularda size hitap eden bir kitap bu-

labilirsiniz. Unutmayın “her kitabın bir okuyucusu vardır”. Size hitap eden kitabı rafların 

arasında gezmeden kitabın davet eden kokusunu içinize çekmeden bulamazsınız. Özellikle 

aradığınız ve okumayı istediğiniz bir kitap varsa kütüphane kataloğumuzdan tarama yapa-

rak  kütüphanede olup olmadığını önceden kontrol edebilirsiniz. Kataloğumuza şu link ile 

ulaşabilirsiniz http://194.27.38.21/web/catalog/search  

Aşağıda sol kısımda katalog sorgulama ekranımızı, sağ kısımda ise, size taramalarınızda 

yardımcı olabilecek  katalog tarama rehberimize nasıl erişebileceğinizi bulacaksınız. 
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Katalog Tarama



 Ayrıca, kütüphanemizde 2 milyondan fazla elektronik kitap bulunmaktadır. Bu 

kitaplar bilimsel içerikli ya da eğitimi destekleyici özelliklerinin yanı sıra dil gelişimizi 

destekleyecek İngilizce başta olmak üzere çeşitli dillerde sesli kitaplardır. 

 

 

 

 

 

 

Kitapların yanı sıra güncel olayları takip edebileceğiniz, bilimsel ma-

kaleleri okuyabileceğiniz ve son yapılan araştırmaları  öğrenebilece-

ğiniz 350 basılı 19.898 elektronik olmak üzere aktüel ve hakemli 

süreli yayınlarımız da koleksiyonumuzda mevcuttur. 

 

Ayrıca, 30 bilgisayar kullanım kapasitesi ile ücretsiz in-

ternet hizmetinden sosyal amaçlı faydalanabilir, ödev ve 

araştırmalarınızı kütüphanede yapabilirsiniz.  

 

Arkadaşlarınızla birlikte görsel işitsel koleksiyonumuz-

dan bir film ya da belgesel seçebilir ders aralarınızda kü-

tüphanemiz seminer odasında film izleyebilirsiniz. 
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Projeksiyonlu çalışma odasında internete bağlantılı bilgisayarı-

mız ile sunumlarınızı hazırlayabilir ve sunum düzenleyebilirsi-

niz. 

 

 

Grup çalışma odalarında arkadaşlarınız ile birlikte gruplar ha-

linde sesli bir şekilde çalışabilirsiniz. 

 

 

  

 Danışma masasından kimlik karşılığı alabileceğiniz sat-

ranç takımları ile satranç odasında satranç oynayabilirsiniz. 

 

 

Daha fazlası için Kütüphanemizi ziyaret ediniz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/ 
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 Yapılmış olan bütün bilimsel araştırmalar, önceden yapılmış 

olan araştırmalara ve araştırmayı yapan bilim insanlarının bilimsel 

bilgilerine erişip bu bilgileri kullanabilmesi ve araştırma sonucunu 

paylaşmış olması neticesinde ortaya çıkar.  

 Eğer, araştırmacı ortaya çıkarttığı bir çalışmayı ya da çalışma 

sonuçlarını serbest hale getirirse ya da diğer bir deyişle açık erişimli 

yaparsa bilime ve topluma önemli faydaları olacaktır. Bu aynı zaman-

da araştırma sonuçlarına yapılan etkiyi ve atıf sayılarını arttıracak bilimsel ilerlemeyi hız-

landıracaktır. Yapılan bir araştırmaya göre (Lawrence, 2001)*  bir makalenin alıntılanma 

sayısı ve makalenin açık erişimli olması arasında net bir ilişki vardır buna göre açık eri-

şimli yayınların açık erişimi olmayan yayınlara göre daha fazla atıf aldığı anlaşılmıştır. 

 Yayınınızı açık erişimli hale getirip daha çok atıf alabilmek için iki yol vardır; 

“Altın Yol” ve “Yeşil Yol”. Altın yolda doğrudan açık erişimli dergi ve kitaplarda yayın 

yaparsınız. Yeşil yolda ise, abonelik yoluyla yayınlara erişim sunan dergilerde yayımlan-

mış olan çalışmanızı dijital bir arşive ve kurum arşivine ekletip ücretsiz erişime sunarsınız. 

Kütüphanemiz bu hizmeti verebilmek için kurumsal bir arşiv oluşturma çalışmaları yürü-

tülmektedir (DSPACE) ve yakında  bilgilendirme yapılacaktır. 

 Altın yol‟da ise, bilindik ve önemli yayın evlerinin açık erişimli dergileri tercih edi-

lebilir. Aşağıda, bu yayınevlerinin makalelerinizi veya çalışmalarınızı gönderebileceğiniz 

açık erişimli dergi linklerine ulaşabilirsiniz; 

 

Elsevier yayınevi; 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals 

 

Wiley-Blackwell yayınevi; 

http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html 

 

Spriger Yayınevi 

http://www.springeropen.com/ 

 

*Lawrence,S.(2001) http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html) 
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 Mendeley, araştırmacıların makalelerini yönetmek, paylaşmak, 

okumak, notlar almak ve alıntı yapmak için kullanabileceği bir yazı-

lımdır. Mendeley kullanıcıları, hem araştırmalarını ve çalışmalarını 

düzenleyebilir, hem de farklı coğrafyalarda ve kurumlarda yer alan 

meslektaşları  ile işbirliği yapabilirler. Bülteni hazırladığımız tarihte 

Mendeley‟‟de  2,638,563 kayıtlı kullanıcı sayısı,  485,229,315 kayıtlı 

doküman ve 258,459 çalışma grubu bulunmaktaydı(www.mendeley.com). Bu sayılar da 

Mendeley‟in benzer yazılımlara göre daha faklı olduğunu göstermektedir. 

 Yapılan bir araştırmaya göre (Akbayrak ve Kutlutürk, 2013) “Mendeley kullanıcıla-

rı, lisans anlaşmaları kapsamında sahip oldukları akademik çalışmaları sisteme yükleyerek 

şu anda dünyanın en büyük akademik arşivini oluşturmuş ve paylaşıma açılmasını sağla-

mışlardır.” Bulunduğu kurumunda belirli bir yayına erişimi olmayan araştırmacılar, aradık-

ları yayına erişebilen diğer araştırmacıların paylaşımlarından faydalanabilmektedirler. 

Mendeley üzerinde yapılan paylaşımların izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için veri 

sağlama özelliği, büyük yayınevleri tarafından desteklenmesini sağlamıştır. 

 Mendeley‟i araştırmacılar açısından cazip kılan diğer bir etkileyici yönü ise PDF 

yönetim yazılımı özelliğidir. Bu özelliği araştırmacılara zaman kazandırmaktadır. Sürükle-

bırak yöntemiyle bir klasör içindeki bütün PDF biçimli 

dosyaların üst verisini harmanlayıp, eğer varsa Digital 

Object Identifier (DOI) numarası ile web üzerinde tara-

ma yaparak, kaynağın künyesini çıkartabilmektedir. Ay-

rıca programa kaydettiğiniz PDF dokümanının üzerine 

not alabilir, ilginizi çeken yerlerde yazıların altını çize-

bilirsiniz. 

 

Kaynakça yönetim aracı olarak Mendeley, araştır-

macılara kaynakça oluşturulmasında kolaylıklar 

sağlayarak zaman kazandırmaktadır. Araştırmacının 

araştırmasını ortaya çıkarırken kullandığı kaynakla-

rı ve yaptığı atıfları kullanmak istediği kaynak gös-

terme kuralına göre (APA, MLA vb.) kaynakçaya 

dönüştürmektedir. 
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 Bir bakıma Mendeley, araştırmacının okuduğu ya da araştırmalarında kullandığı do-

kümanların otomatik bibliyografyasını oluşturmaktadır . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Mendeley profil görüntüsü 

 

Kısaca, Mendeley ile neler yapılabilir; 

Otomatik olarak referanslarınızı istediğiniz stilde oluşturur, 

Online olan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanızı sağlar, 

Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş makalelerinizi organize eder, 

Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka 

makaleleri önerir, 

Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, bilgisayarınıza indirdiğiniz makalelere online 

olarak erişim imkanı sağlar, 

Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde makalelerinizi okuma imkanı 

verir. 

 Mendeley‟e erişim sağlamak ve üye olmak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz:  

 http://www.mendeley.com/  

 

 Mendeley‟in birebir kullanımını anlatan bir Kullanım kılavuzu için bu adresi ziyaret 

edebilirsiniz: https://www.dropbox.com/s/fjmwgzlkewsxcsw/Mendeley%20Faq.pdf 

 Mendeley hakkında Türkçe Sunum için de bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:  

 http://tr.scribd.com/doc/62446587/2011-Mendeley-Teaching-Presentation-TR 

(Akbayrak ve Kutlutürk, 2013 http://bluesyemre.com/2013/09/22/akademik-arastirmalarda-web-2-0-etkisi-odtu-ve-mendeley-isbirligi-levent

-kutluturk-ve-emre-hasan-akbayrak/ web sitesinden erişildi) 
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 TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olduğumuz Science Direct ve Scopus 

veri tabanlarının etkili ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla 4 Eylül 2013  Çarşamba 

günü  Elsevier Firması ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız işbirliği ile 

araştırmacılara yönelik bir eğitim düzenlenmiştir.  

Eğitim Accucoms Firması Eğitim Uzmanı Barış Oğuz Yılmaz tarafından gerçek-

leştirilmiştir.  

Eğitim, Scopus ve Science Direct veri tabanlarının ön 

plana çıkan önemli özellikleri tanıtılarak başlamıştır. 

Sunuma göre Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte 

araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştir-

meye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan dünyanın 

en büyük ve kapsamlı makale özü ve atıf veri tabanı-

dır.  

Scopus‟un kapsamı; 

Sanat ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler ala-

nında bütün dünyadan 5,000'in üzerindeki yayıncının 20,500'ün üzerindeki dergisini 

kapsar. 

 Özetler, oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve dünyanın önde gelen 5 patent ofisin-

den patent bilgileri olmak üzere 49 milyon kayıt içerir. 

5.3 milyon konferans yayını içerir. 

ScienceDirect ile entegre bir biçimde çalışır. 

Scopus Kitap Zenginleştirme Programı çerçevesinde Ağustos 2013 itibariyle 5000 

kitap ve 2015 sonuna kadar 75,000 kitap indekslenmesi hedeflenmiştir. 2015 sonra-

sında da her yıl 10000 yeni kitap eklenecektir. 

Eğitim toplantısında ifade edildiği üzere, daha önceki akademik yükselmelerde Web of 

Sciencedaki atıf oranlarını dikkate alan YÖK, 2014 yılından itibaren Scopusdaki atıf oran-

larını da kabul edecektir. 

Eğitim kapsamında ayrıca, Scopus‟un dergi seçim kriterleri nicel ve nitel veriler açısından 

değerlendirildi. Ayrıca, Scopus‟da yer alan dergiler diğer veri tabanlarında olduğu gibi sa-

dece “Etki Faktörüne” bağlı olarak değil, iki farklı bilim adamı tarafından ortaya çıkartılan 

ve geliştirilen SJR (SCImago Journal Rank) ve SNIP (Source-Normalized Impact per 

Paper) faktörlerine göre değerlendirilmektedir. 
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  Kısaca, Scopus ile araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi uzmanları neler yapabilir; 

İlgili bilimsel bilgi hakkında araştırma yapabilirler, 

 Eğer kütüphaneleri aracılığıyla tam metinli kaynaklara erişimleri varsa Scopus içeri-

sinden buldukları kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilirler, 

Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi 

gerçekleştirebilirler, 

Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilirler, 

 Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilirler, 

Dergi Analizi Aracı sayesinde hangi bilimsel dergide yayın yapacaklarını SNIP ve 

SJR metriklerini kullanarak belirleyebilirler. 

 

 

 

Eğitimde Science Direct veri tabanının da dikkat çeken özelliklerine değinilmiştir. Buna 

gore Science Direct Veri tabanı kapsamında; 

 3,500„ün üzerindeki Elsevier bilimsel dergilerinden,11 milyonun üzerinde tam me-

tinli bilimsel makale, 

23 Konu Koleksiyonu, 

1823 yılına kadar uzanan arşiv makaleler, 

Basım aşamasında olan bilimsel makalelere erişim, 

15000‟i aşkın E-Kitap yer almaktadır. 

 

Eğitim sonunda her iki veri tabanına yönelik örnek online taramalar yapılmış ve araştırma-

cıların soruları cevaplanmıştır. 
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 Özellikle 1980-2000 yılları arasında doğanlar için adlandırılan bir terim olan “Y” ku-

şağı dünyayı parmakları ucunda görmektedir. Çünkü onlar, çok 

kanallı televizyon, internet ve telefon ile kendinden önceki ku-

şaklardan daha çok haşır neşir bir dönem kuşağıdır. “Y” kuşağı 

bilgi önüne hazır gelsin isteyen, bulduğu bu bilgiyi sorgulamadan 

kullanan bir nesildir.  Bu yüzden, Google veya WEB onların baş-

vuru ve bilgi kaynağıdır. Günümüz nesli, internette bulduğu,  

doğruluğunu sorgulamadan kabul ettiği bilgiyi araştırmalarında ve/veya ödevlerinde kullan-

maktadırlar.  

Bilginin katlanarak artışı ve WEB‟de  yer alan bilgilerin 

belli bir denetimden geçmiyor olması da araştırmacıların 

doğru bilgiye isabetli olarak erişmesini engellemektedir. 

Edindiği bilgiyi etkin şekilde kullanabilme, aktarabilme 

ve aktarırken etik olabilme dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardır. 

 

Kısaca; 

•Bilginin katlanarak artışı, 

•Niteliği belirsiz bilginin artışı karşısında eleştirel düşünce becerilerinin önemini arttırması, 

•Yeni neslin bilgi arama ve bilgi kaynaklarını kullanma konusundaki eğilimleri,  

•Olanakların ve yeni ortamların etik davranışlar konusunda yarattığı karmaşanın çözülebil-

mesi için bilgi okuryazarlığı becerilerine ihtiyaç vardır. 

 İster “Y” Kuşağı genç bir öğrenci olun, ister deneyimli bir araştırmacı olun günümü-

zün ortaya çıkan şartları nedeniyle Bilgi Okuryazarlığı becerilerine sahip olabilme bir ge-

reklilik olmaktadır.  

Sayfa 10 

Bilgi okuryazarlığı ve Kütüphane Tanıtım Eğitimlerimiz Başladı! 

  KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ  



 2013-2014 eğitim döneminin başlaması ile birlikte, Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığımız tarafından talep eden fakültelere ve bölümlere verdiğimiz bir hizmet 

olan Bilgi Okuryazarlığı  ve Kütüphane Tanıtım eğitimlerimiz devam etmektedir. Verilen bu 

eğitimin amacı; “araştırmacıların kütüphanede, veri tabanlarında ve Web’de bilgi 

ararken daha isabetli sonuçlara daha kısa sürede erişmesini sağlamaktır.” 

 Bu yeni eğitim dönemi ile şimdiye kadar; 

Tıp Fakültesi 1. sınıflara (250 kişi), 

FEF Sanat Tarihi bölümü 1. sınıflara (35 kişi), 

FEF Felsefe Bölümü Sosyoloji dersi kapsa-

mında 4. sınıflara (30 kişi), 

Eğitim Fakültesi PDR bölümü Sosyoloji dersi 

kapsamında 1. sınıflara (60 kişi), 

SHMYO Hemşirelik Bölümü 3. Sınıflara (25 

kişi), 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü 

Yüksek Lisans öğrencilerine (12 kişi) Bilgi Okur Yazarlığı ve Kütüphane ve Tanıtım 

eğitimleri verilmiştir. 

 

 Eğitim talep eden araştırmacılarımız ,  

 dış hat: (256) 218 20 46 iç hat: 2008 telefon nu-

maraları ile veya  

 E-posta: kutuph@adu.edu.tr adresinden iletişi-

me geçebilirler. 
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1933 Berbat Bir Yıldı 

Yazar: John Fante 

Yayın Yılı: 2004 

Yayıncısı: Parantez 

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane 

 

 

 

 Yüce Tanrım bana yardım et! Ve açtım adımlarımı, düşüncelerim de peşimden geli-

yorlardı, koşmaya başladım, donmuş ayaklarım fareler gibi cıyaklıyorlardı; koşmanın da 

yararı olmadı, düşünceler bırakmıyordu peşimi. ama koşarken Kol, o canım sol kol duruma 

hakim oldu ve bana usulca seslendi; sakin ol evlat, yalnızlık bu, bir başınasın dünyada; ne 

baban, ne annen, ne inancın yardım edebilir sana; kimse kimseye yardım edemez, sadece 

sen yardım edebilirsin kendine, ben de bu yüzden buradayım, çünkü biz birbirimizden ayrı-

lamayız, birlikte her şeyin üstesinden geliriz. (Arka Kapak'tan)  

 

 Kitap bir solukta okunabilecek, yazarın hayatından ayrıntıların da olduğu bir roman-

dır. Yazarın tamamlayamamış romanlarından biridir, ancak bu eksiklik anlaşılmayacak şe-

kilde yarım bırakılmıştır.  1933 yılının kara kışında geçen ve yoksul Molise ailesinin bir fer-

di olan Dominic Molise‟nin hayalleri içinde kendinizi buluyorsunuz. Kitapta aile bağları, 

dostluk, aşk, çaresizlik ve hayaller adına bir çok şey bulabilirsiniz.  

 

 Ünlü yazar ve şair Charles Bukowski‟nin, örnek aldığı bir yazar olan John Fante‟nin 

bu eseri hakkında yorumu da bulunmaktadır; 

 

 “mizahla acı olağanüstü bir biçimde iç içe geçmişti” 1933 berbat bir yıldı,  

 „John Fante Edebiyatı‟na giriş olarak okunabilecek lezizlikte ve incelikte  

 bir kitap. Hüzünlü çocuk Dominic Molise, yoksuluk, olanaksızlık, hüzün,   

 mizah ve kar, ve kar..;” 
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Kütüphane ve Dokümantasyon  

Daire Başkanlığı 

Merkez Kampus   

09010 / AYDIN 

 

 Tel: 0256 218 20 46 

 Fax: 0256 214 68 60 

 E-posta: kutuph@adu.edu.tr 

 

 

 


