


İçindekiler: 

İndekslere endekslenen akademik başarı ve  

atıf indeksleri 

2 

Bir proje: DergiPark 5 

Bir web sitesi: Yalansavar 6 

ADÜ Kütüphane sosyal ağlarda 7 

Bilgi Okuryazarlığı ve kütüphane tanıtım eğitimlerimiz başladı 8 

Bir kitap: Romantika 9 



  

Araştırmacıların başarılarının hangi faktörler göz önüne alınarak değerlendi-

rildiği, çeşitli araştırmalar yapan, önemli teknolojik gelişmelere imza atan bi-

lim insanlarının motivasyonlarını etkileyen önemli bir faktördür. Günümüzde, 

bilimsel makale sayısı araştırmacının alanındaki etkinliğini gösterirken, yaz-

mış olduğu bu  makalelere  mes-

lektaşları tarafından yapılan atıflar 

ise çalışmanın önemi ve kalitesi 

açısından bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir.  

Bir çok üniversitede, akademik 

yükselme için araştırmacının ya-

yınlarının “atıf indekslerinde” yer 

alması zorunlu bir koşul olarak su-

nulmaktadır. Halbuki 1800’lü yıllar-

da çıkış amacı “bilgiye erişmek” 

olan bu atıf indeksleri günümüzde 

ise daha çok performans ölçüm amaçlı kullanılmaktadır (Al ve Soysal, 2014).   

Ancak “Bir bilim insanının araştırma yaparken harcadığı emek, mali destek 

almak için yaptığı proje başvuruları, yazdığı makaleler, konferans hazırlıkları, 

öğrencilere yaptığı danışmanlık, meslektaşlarıyla yapabileceği doğru ve nite-

likli fikir alışverişleri ve aldığı diğer gö-

revler göz önüne alındığında, başarısı-

nın makale odaklı tek bir sayıya bağ-

lanması pek adaletli görünmüyor”  

(Ünalan, 2011) 

Araştırmacılar Web of Science, Scopus 

ve Google Scholar gibi kaynaklardan 

kendilerine yapılan atıfları izleyebilir ve 

analizlerini yapabilirler. Ancak  YÖK 

performans değerlendirmelerinde Web 

of Science ‘ı kullanmaktadır. 
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Araştırmacılar Web of Science, Scopus ve Google Scholar gibi kaynaklardan 

kendilerine yapılan atıfları izleyebilmektedir. Ancak  YÖK performans değerlendirme-

lerinde Web of Science ‘ı kullanmaktadır. 

 

Aşağıdaki tabloda bu üç atıf dizininin karşılaştırmasını bulabilirsiniz; 

 

Web of Science :ISI, tarafından üretilmiştir, araştırmacılara atıf sayılarını öğre-

nebilmeleri için iki yöntem sunmaktadır. Birinci yöntem, araştırmacı hakkında 

yazar araması yapmak ve ardından arama tamamlandığında, “Create Citation 

Report” (Atıf Raporu Oluştur) bağlantısına tıklamaktır. Bu rapor, araştırmacının 

makalelerine yapılan toplam atıf sayısının yanı sıra, araştırmacının h-endesksi 

hesaplaması ve grafiklerden oluşan çok daha ayrıntılı analizler de sunmaktadır. 

Ancak bu rapor yalnızca Web of Science içerisinde yer alan kaynaklara yapılan 

atıfları yansıtmaktadır. 
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Web of Science içerisinde yer almayan kaynaklara yapılan atıfları da 

rapora dahil edebilmek için Atıf Yapılmış Başvuru Kaynakları Araması (Cited 

Reference Search) gerçekleştirmek gerekir. 

 

Web of Science Erişim adresi: www.webofknowledge.com 

 

SCOPUS: Fen bilimleri (yaşam bilimleri, sağlık bilimleri ve doğal bilimler), 

sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında Elsevier tarafından üretilmiş ge-

niş kapsamlı özet ve atıf veritabanıdır. 

 

 SCOPUS Erişim Adresi: http://www.scopus.com/ 

 

GOOGLE SCHOLAR: bilimsel literatür taraması yapmak için basit bir yön-

tem sunmaktadır. Google Scholar’da akademik yayıncılar, profesyonel toplu-

luklar, internet üzerindeki dijital arşivler, üniversiteler veya diğer internet site-

lerine ait makale, tez, kitap, özet ve mahkeme görüşü gibi çok farklı disiplin-

lerde ve kaynaklarda tarama yapmak mümkündür.  

 

Google Scholar Erişim Adresi:  

http://scholar.google.com.tr/ 

 

Diğer iki atıf dizini “h indekse” göre yayınların anali-

zini hesaplamaktadır. Ancak, Google scholar kulla-

nılırken “Publish and Perish” programı ayrıca kulla-

nılmalıdır. 

Bir bilim insanının makale yayımlamadaki üretkenli-

ğini, o makalenin etkinliğinin ölçüsü olan atıf sayı-

sıyla birlikte değerlendiren h-indeks, 2005 yılında 

Arjantin asıllı Amerikalı fizikçi Jorge Hirsh tarafın-

dan geliştirilmiş. 

 

Publish or Perish/ Google Scholar 

 

Melbourne Üniversitesi’nden Profesör  Anne-Wil Harzing tarafından geliştiri-

len Publish or Perish, Google Scholar’da mevcut atıf verilerini çekip  

h-indeksi ve dergilerin etki gücüne ilişkin ölçümler de dahil olmak üzere çe-

şitli ölçümler sunan bir yazılımdır. 

 

Publis or Perish Programını İçin: http://www.harzing.com/pop.htm 

 
 

Kaynakça: 

 

Al, U. ve Soydal, İ.,  "Akademinin Atıf Dizinleri İle Savaşı" Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

 Dergisi, 31(1): 23-42. 2014. 

Ünalan, S. “Bilim İnsanlarının Başarısı Nasıl Belirleniyor” Bilim ve Teknik Dergisi, 44, 522,:58-65. 2011. 

ÖzÜ Kütüphane Web Sayfası http://library.ozyegin.edu.tr/Research-Support/Metrics/Citation-Metric-Tools 

4 

http://www.webofknowledge.com
http://www.scopus.com/
http://scholar.google.com.tr/
http://www.harzing.com/pop.htm


 “DergiPark Akademik” TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 2013 yılında oluşturul-

muş bir projedir. Projenin oluşturulma amacı, ulusal akademik dergilerin kali-

tesini ve uluslararası etkisini arttırmak amacıyla elekt-

ronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurmak ve 

dergi barındırma hizmeti verilmektir. 

  

Projeye, 100 akademik dergiye davet gönderilerek 

başlanılmış, zamanla Türkiye'deki tüm akademik der-

gileri kapsaması planlanmıştır. Proje, ulusal hizmet 

kapsamında sürdürülmektedir. 

Projede , dergi yayımlama sürecinde  “Açık Dergi Sistemleri” kullanılmakta-

dır. Bu sayede derginin yayımlanma süreci elektronik ortamda, daha hızlı ve 

kolay gerçekleşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

DergiPark hizmetleri tamamen ücretsiz olup sunucuların ve sistemin kullanı-

mı konusunda teknik destek sağlanmaktadır. Ayrıca uluslararası erişimi ko-

laylaştırmak amacıyla her makaleye DOI numarası verilmektedir.  

DergiPark, Turkish Citation Index'e temel oluşturacak biçimde WOS ile 

uyumlu bir makale yapısına sahiptir. Bu yüzden DergiPark'ta yer alan dergi-

lerdeki makaleler daha sonradan hiç bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan 

bu sistemin bir parçası olabileceklerdir.  

2013 yılında başlanan proje 402 DERGİ   98.117  MAKALE,     70182 KUL-

LANICI ‘ya ulaşmıştır.  

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ adresinden dergi listesine ulaşıp makale 

taraması yapmak ve “kullanıcı sözleşmesi” ile derginizi DergiPark ailesine 

katmanız mümkündür. 
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    Bir Proje: DergiPark 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/


Yalansavar, Işıl Arıcan ve Cüneyt Özdaş'ın 

kuruculuğunu yaptığı, en başta internet ve 

medya kanalıyla olmak üzere yayılan yanlış, 

yanıltıcı ve eksik bilgilerin, mantık, bilimsel ve 

eleştirel düşünce süzgecinden geçirilerek in-

celendiği bir web sitesidir.  

Yalansavar'da sahte bilimden mantık yanılgılarına, komplo teorilerinden bi-

limsel bilginin kötü amaçlı kullanımına kadar birçok konu, kaynak gösterile-

rek dikkatle inceleniyor. Böyle bir sitenin doğuş amacını kurucuları şu şekil-

de açıklıyor;  

“Bu site başlangıçta posta kutumuza düşen ardı adı kesilmeyen hurafe e-

postalara birer birer cevap yazmakla başa 

çıkamadığımız için doğdu. Her birimiz asılsız 

ve desteksiz bir e-posta alınca işi gücü bıra-

kıp sayfa sayfa cevap yazıyorduk çünkü.Kısa 

zaman içinde iki şeyi fark ettik: 

Birincisi, cevap yazdığımız e-posta aradan 

kısa bir süre geçtikten sonra bir başka arka-

daşımız tarafından tekrar bize iletiliyor, ve 

her seferinde aynı cevabı tekrar tekar hazırlı-

yorduk. 

İkincisi de, bizim özene bezene kaynaklarla referanslarla hazırladığımız ce-

vabın, hurafe kadar etkin bir şekilde kişiden kişiye iletilmediğini fark ettik. 

“Mutlaka bütün arkadaş listenize iletin!!!!!” yazılı hurafe 100 kişiye dağılırken, 

hurafeyi açıklayan detaylı cevap aynı sansasyon katsayısında olmadığı için 

1-2 kişiden öteye yayılmıyordu. 

Biz de hazırladığımız detaylı cevapları kalıcı hale getirmek ve daha çok kişi-

ye yayılmasını sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Böylece 

Yalansavar doğdu. 
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    Bir Web Sitesi: Yalansavar 



Yazılarını bilimsel verilere dayandırarak açıklayan site bilim meraklılarına 

sosyal medya üzerinden de ulaşmaktadır; 

Yalansavar Internet Sitesi:http://yalansavar.org/ 

Yalansavar Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/Yalansavar 

Yalansavar Twitter Hesabı: https://twitter.com/yalansavar 

Yalansavar YouTube Sohbetleri:  

http://www.youtube.com/watch?v=VEj_dCAPnhg&feature=youtu.be 

Hizmetlerimizi daha çok kişiyle paylaşmak, araştırmacılara daha kolay 

ulaşmak ve ulaşılabilir olmak amacıyla Facebook ve Twitter’da yerimizi 

aldık. Bu sayede bizi sosyal ağlar üzerinden de  takip edebilir, kütüphane-

miz ile ilgili güncel haberlerden ve duyurularımızdan Facebook ve 

Twitter’da yer alan hesaplarımız  aracılığıyla haberdar olabilirsiniz! 

https://www.facebook.com/adukutuphane 

 

 

 

 

https://twitter.com/adukutuphane 
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   ADÜ Kütüphane Sosyal Ağlarda 

http://yalansavar.org/
https://www.facebook.com/Yalansavar
https://twitter.com/yalansavar
http://www.youtube.com/watch?v=VEj_dCAPnhg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/adukutuphane
https://twitter.com/adukutuphane


2014-2014 eğitim döneminin başlaması ile 

birlikte, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığımız tarafından talep eden fakülte-

lere 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 eriş-

mesini sağlamaktır.” 

 Geçtiğimiz eğitim döneminde verdiğimiz eğitimler; 

Tıp Fakültesi 1. sınıflara (250 kişi), 

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

FEF Felsefe Bölümü Sosyoloji dersi kapsamında 4. sınıflara (30 kişi), 

Eğitim Fakültesi PDR bölümü Sosyoloji dersi kapsamında 1. sınıflara 

(60 kişi), 

SHMYO Hemşirelik Bölümü  Araştırma Teknikleri Dersi kapsamında 3. 

Sınıflara (25 kişi), 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans öğrencile-

rine (12 kişi)  

Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Bölümü Doktor ve Asistanlarına (8 kişi) 

Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Doktor ve Asistanlarına (9 kişi) 

Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans öğrencilerine (9 kişi) 

Söke Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi öğrencilerine 

(60 kişi) Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane ve Tanıtım eğitimleri veril-

miştir. 

 

 Eğitim talep eden araştırmacılarımız ,  

 dış hat: (256) 218 20 46 iç hat: 2008 telefon numaraları ile veya  

 E-posta: kutuph@adu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirler. 

Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Tanıtım 

Eğitimlerimiz Başladı 
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Kitap adı: Romantika 

Yazarı: Turgut Özakman 

Basım yılı: 2000(1.basım) 

Yayın Evi: Bilgi Yayınevi 

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane  

Yer numarası: PL 240.2 .Ö92 R65 2002 

 

 

Ölümünün birinci yılında usta yazar  Turgut Özakman’ı ikinci romanı olan 

“Romantika” ile anıyoruz. 

 1960-1987 dönemi çalkantıları içinde geçen  farklı bir aşk hikayesi, gizemli 

bir ilişkinin gizli tarihi, gösterişli edebiyatı, konu bütünlüğü ve okuyucuyu me-

raklandıran süslü anlatımıyla, okunması gereken çok keyifli bir kitap halinde 

okuyucuya sunuluyor. Ankara’da geçen hikayede,renkli, ilginç, şaşırtıcı ka-

rakterlerdeki kuşaklar arası çatışmaları ve olacakları heyecanla bekliyorsu-

nuz. Kısaca, kitabı başlamanızla bitirmeniz bir. 

Hikayede adı geçen Türk Sanat Müziği eserlerini dinledikten sonra, kitapla 

iyice bütünleşiyorsunuz. Ayrıca Özakman tarafından geliştirilen bir şifreleme 

yöntemi hikayede yer almakta ve bu yöntem hem kullanışlı hem de kolay ol-

duğu için, yazarının deyimiyle "okuyucuları tarafından hiç çekinmeden" kulla-

nılmıştır.  

Kitabın içinden alıntılar; 

 

"Kendinden başkasını sevmeyen, bedenini kutsayan, kafası yerine bilmemnesi ile düşü-

nen birinin aşkı anlamasını, övmesini beklemenin, bir kurbağadan arya söylemesini iste-

mek kadar gülünç olduğunu bilirim." 

... 

"Sevene yılan bile dokunmaz. Bu büyük ve önemli sözü daha duymamış olabilirsin. Çün-

kü az önce uydurdum. Ama bir gün kalbi olan herkesin, bu sözü benimseyeceğine inanı-

yorum." 

... 

"Her şey şu basit, çocukça, sefil işaretlerin içindeydi ve çözemiyorduk. Hani kolaydı ba-

ba? 

 … 

"Bir gün 'aşk ihtilaldir' demiştiniz. Bu sözün anlamını şimdi anlıyorum. Aşk gelince, ger-

çekten yeni bir dünya kuruluyormuş. İçimde, varlığından haberli bile olmadığım yeni duy-

gular keşfediyorum. Eskiden göl balığıydım. Şimdi akıntıya karşı yüzen bir sazanım." 

...  

bin yıllık özlemle sarılmak istiyorum 

rüyalarını bile kucaklamak için.  

Bir Kitap: Romantika 
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