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Sevgili kullanıcılarımız, okuyucularımız, araştırmacılarımız,öğrencilerimiz ve 

takipçilerimiz, 

Yeni bir sayıda, yeni bir görünümle merhaba! 

7 sene önce sizlerle çıktığımız bu yolda sizleri kütüphanemizden, bilim ve bilgi 

dünyasından, yayıncılıktan, elektronik kaynaklardan, ayrıca kitaba, kültüre 

ve okumaya dair yakalayabildiğimiz ilgi çekecek durumlardan haberdar etme-

ye çalıştık. Şimdiye kadar hazırladığımız sayılarda yeni aboneliklerimizi, du-

yurularımızı, etkinliklerimizi ve yıllık istatistiklerimizi sizinle paylaştık. 

Yıllar içinde sizlerden aldığımız öneriler, eleştiriler ve katkılarla bültenimizi 

geliştirmeye çalıştık. 20. sayımızı dijital PDF okuyucu olan issuu ile  zengin-

leştirdik. Bundan sonra bütün sayılarımıza bu formatta ulaşabileceksiniz. 

 

Bilgi paylaştıkça çoğalır!  

Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz! 

Keyifli okumalar…. 

 

WEB Sayfamız: http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/ 

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/adukutuphane 

Twitter Sayfamız: https://twitter.com/adukutuphane 

2 0 .  S a y ı m ı z l a  M E R H A B A !  
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TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olduğumuz Science Direct ve Scopus veri 

tabanlarının etkili ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla 27 Mayıs 2015  Çarşamba 

günü  Elsevier Firması ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız işbirliği 

ile araştırmacılara yönelik bir eğitim düzenlenmiştir.  

Eğitim Accucoms Firması Eğitim Uzmanı Buğra  Şengün tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim, Scopus ve Science Direct veri tabanlarının ön plana çıkan önemli özellikleri tanı-

tılarak başlamıştır. Sunuma göre Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı 

izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan dünya-

nın en büyük ve kapsamlı makale özü ve atıf veri tabanıdır.  

Scopus’un kapsamı; 

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

alanında bütün dünyadan 5,000'in üzerindeki yayıncının 23,000'ün üzerindeki 

dergisini kapsar. 

 Özetler, oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve dün-

yanın önde gelen 5 patent ofisinden patent bilgileri 

olmak üzere 50 milyon üserinde kayıt içerir. 

6.5 milyon konferans yayını içerir. 

ScienceDirect ile entegre bir biçimde çalışır. 

Scopus Kitap Zenginleştirme Programı çerçevesinde 

Şubat 2015 itibariyle 71000 kitap ve 2015 sonbrasında da her yıl 10000 yeni kitap 

eklenecektir. 

Scopus Türkiye’den 169 dergiyi kapsamaktadır. 

 

Eğitim kapsamında ayrıca, Scopus’un dergi seçim kriterleri nicel ve nitel veriler açısın-

dan değerlendirildi. Ayrıca, Scopus’da yer alan dergiler diğer veri tabanlarında olduğu 

gibi sadece “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. 

E l s e v i e r  S c i e n c e  D i r e c t  v e  S c o p u s  
A k a d e m i k  V e r i  T a b a n l a r ı  E ğ i t i m  

T o p l a n t ı s ı  
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Kısaca, Scopus ile araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi uzmanları neler yapa-

bilir; 

İlgili bilimsel bilgi hakkında araştırma yapabilirler, 

 Eğer kütüphaneleri aracılığıyla tam metinli kaynaklara erişimleri varsa Scopus içe-

risinden 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. Sci-

ence Direct 24 bilim alanında dünyadaki bilimsel, teknik ve tıp tam metinli makalelerin 

%24’ünü kapsar.  Science Direct Veri tabanı kapsamında; 

 

2,500‘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 araştır-

macıların soruları cevaplanmıştır. 
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Mendeley, araştırmacıların makalelerini yönetmek, 
paylaşmak, okumak, notlar almak ve alıntı yapmak 
için kullanabileceği ücretsiz bir yazılımdır.  

Mendeley kullanıcıları, hem araştırmalarını ve çalış-
malarını düzenleyebilir, hem de farklı coğrafyalarda 
ve kurumlarda yer alan meslektaşları ile işbirliği ya-
pabilirler. Mendeley’in özelliklerini ve buözellikler 
sayesinde neler yapabileceğinizi detaylandırdık. 

Mendeley PDF yönetim yazılımı özelliği; 

 
Bu özelliği araştırmacılara zaman kazandırmaktadır, 

 Sürükle bırak yöntemiyle bir klasör içindeki bütün PDF biçimli  dosyaların üst ve-
risini harmanlayıp, eğer varsa Digital  Object Identifier (DOI) numarası ile web 
üzerinde tarama yaparak, kaynağın künyesini çıkartabilmektedir, 

 Ayrıca programa kaydettiğiniz PDF dokümanının üzerine not alabilir, ilginizi çe-
ken yerlerde yazıların altını çizebilirsiniz. 

 

Mendeley kaynakça yönetim aracı;  

Araştırmacılara kaynakça oluşturulmasında kolaylıklar sağlayarak zaman kazan-
dırmaktadır, 

Araştırmacının, araştırmasını ortaya çıkarırken kullandığı kaynakları ve yaptığı 
atıfları kullanmak istediği kaynak gösterme kuralına göre (APA, MLA vb.) kaynak-
çaya dönüştürmektedir. 

Bir bakıma Mendeley, araştırmacının okuduğu ya da araştırmalarında kullandığı 
dokümanların otomatik bibliyografyasını oluşturmaktadır. 

  

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

 

http://www.mendeley.com/ 
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Ö n e  Ç ı k a n  Ö z e l l i k l e r i  
i l e  M E N D E L E Y  
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Kısaca Mendeley ile neler yapabilirsiniz;  

 
•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 makale-
leri önerir, 

•Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, bilgisayarınıza indirdiğiniz makalelere online ola-
rak erişim imkanı sağlar, 

•Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde makalelerinizi okuma imkanı ve-
rir. 

 

Aşağıda Mendeley’in bazı özelliklerinin benzer programlar ile karşılaştırmasını bulabi-
lirsiniz; 

 
Kaynak ve detay bilgi için: 

 https://www.mendeley.com/compare-mendeley/  
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Günümüzün değişen koşulları ile birlikte artık bilimsel dergilerin elektronik ortamda 
yayımlanması için uluslararası kullanımı olan, açık arşivlerde otomatik indekslenmeyi 
sağlayan yazılımlardan biri tercih edilmelidir. Açık Dergi Sistemi (Open Journal 
Systems ) bu alandaki en iyi yazılımlardan biridir. Public Knowledge Project çerçeve-
sinde geliştirilmiş bir yazılımdır.  

Public Knowledge Project (PKP) British Columbia, Simon Fraser ve Stanford Üniver-
siteleri tarafından açık kaynak, özgür yazılım ürünleri geliştirmek hedefleyen ve kar 
amacı gütmeyen bir projedir.  

Open Journal Systems (OJS), PKP projesi kapsamında geliştirilen ve ücretsiz olarak 
dağıtılan bir dergi yönetim yazılımıdır.Uluslararası açık kaynak kodlu bir yazılımdır ve 
dünyada 6binden fazla dergi tarafından kullanılmaktadır. istenilen şekilde değiştirile-
bilir, geliştirilebilir ve dağıtılabilir. Amaç, paylaşma yoluyla kalitenin arttırılması, sür-
dürülebilirliğin ve gelişmenin sağlanmasıdır. 

Bir dergi için ihtiyaç duyulan tüm iş ve işlemler internet üzerinden yapılabilmekte ve 
dergi web tabanlı olarak hemen yayınlanabilmektedir. Editöryel işlemler, makale gön-
derimi, inceleme, prova, kopya ve dizgi yönetimi ve sıraya koyma gibi tüm işlemler 
web tabanlı olarak yürütülmektedir.Yani sistem, bir dergi için sanal bir ofis ortamı su-
nar. Sistem tüm dillere destek veren bir yapıdadır .  

OJS İş Akışı ve Yayın SüreciOJS İş Akışı ve Yayın Süreci  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OJS hakkında detaylı bilgi almak ve incelemek için: OJS hakkında detaylı bilgi almak ve incelemek için: https://pkp.sfu.ca/ojs/https://pkp.sfu.ca/ojs/  
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A ç ı k  D e r g i  S i s t e m i  i l e  B i l i m s e l  D e r g i  
Y a y ı n l a m a k  
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2014-2015 eğitim döneminin başlaması ile birlikte, Kütüphane ve Dokümantasyon Da-

ire 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 eriş-

mesini sağlamaktır.”  

Bu sene verdiğimiz eğitimlerimizi araştırmacılarımızın ihtiyaçlarına göre çeşitlendire-

rek rutin olarak verdiğimiz kütüphane tanıtımı ve veritabanları eğitimlerinin yanı sıra 

abone olunan intihal tespit yazılımları (iThenticate ve Turnitin) ve referans yö-

netim araçları (Mendeley) da eğitim kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmacılarımız 

özel olarak bu programların eğitimi talebinde bulunabilirler.  

Ayrıca, araştırmacılarımız eğitim konusunda yönlendirmek ve bize daha kolay ulaşma-

larını sağlamak amacıyla WEB sayfamıza “Eğitim İstek Formu” hizmetini yerleştir-

dik. Eğitim isteyen kullanıcılarımız bu formu doldurarak da eğitim talebinde bulunabi-

lecek. 

Geçtiğimiz eğitim döneminde verdiğimiz eğitimler;  

Tıp Fakültesi 1. sınıflara (250 kişi),  

Söke SYO Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi öğrencilerine (60 kişi)  

El sanatları seçmeli dersini alan öğrencilere I. Ve II. Dönem (75 kişi) 

Aydın SHYO Hemşirelik Bölümü Asistanlarına (2 Kişi) 

FEF Fransız Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleri ve asistanlarına (4 Kişi) 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerine (5 ki-

şi) 

Aydın SHYO Hemşirelik Bölümü öğrencilerine “Literatür Tarama Dersi” kapsa-

mında  (50 kişi) Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane ve Tanıtım eğitimleri verilmiş-

tir. 

Eğitim talep eden araştırmacılarımız ,  

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

Web Sayfamızda yer alan Eğitim İstek Formunu doldurarak veya, 

E-posta: kutuph@adu.edu.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirler.  
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B i l g i  O k u r y a z a r l ı ğ ı ,  K ü t ü p h a n e  
T a n ı t ı m  E ğ i t i m l e r i  v e  E ğ i t i m  İ s t e k  

F o r m u   

https://docs.google.com/forms/d/1RjGuhbVZ3DqhcITgkNy-JtuFBrEBdz9ygFKI6yBXptY/viewform


E-kitap, geleneksel kitap ile kıyaslandığında hem yazara, hem yayıncıya, hem de kullanı-

cıya, geleneksel kitabın sunamadığı büyük artılar sunan bir yayın türüdür. Elektronik 

ortamın sağladığı olanaklar sayesinde, konular, yazı yanında, ses, müzik ve görüntü ile 

desteklenebilir. Kitap içinde yapılan arama işlemleri daha kolaydır. Vurgulanmak iste-

nen bölümler, görsel pırıltılarla süslenerek vurgulanabilir.  

Kütüphanemiz mekan ve zaman kısıtlaması olmadan araştırmacıların ulaşabileceği, 

okuyabileceği elektronik kitap aboneliklerini devam ettirmektedir. Bu sayımızda abone 

olduğumuz elektronik kitap veri tabanlarımızı size tanıtacağız. 

Ebrary-Academic Complete:120.000’in üzerinde elektronik tam me-

tin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, 16 akade-

mik koleksiyonu kapsamaktadır. Bu koleksiyonlarAntropoloji ve Sosyolo-

ji, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Egitim, Mühendislik ve Tekno-

loji, Tarih ve Politik Bilimler, Beşeri Bilimler, Dil, Edebiyat ve Dilbilim, Hukuk, Uluslar 

arası İlişkiler ve Kamu Politikası, Yaşam Bilimleri, Tip, Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık 

Bilimleri, Doğa Bilimleri, Psikoloji, Din, Felsefe.   

Ebrary-Satın Alınan E-Kitap Koleksiyonu: 2012 yıl sonu satın alma yöntemiyle 

sahip olunan 105 adet elektronik kitaba Ebrary Academic Complete veri tabanı aracılı-

ğıyla erişim sağlanmaktadır. 

 Uyarı: Bir oturumda basabileceğiniz veya indirebileceğiniz sayfa sayısı toplam 40'dır, 

hizmetin kesintiye uğramaması için bu sınırlamaya  lütfen dikkat ediniz  

 Erişim Linki: http://site.ebrary.com/lib/amenderes/home.action 

 Satın Alınan 105 Adet Elektronik Kitaplara Erişim Linki: 

  http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?

 adv.x=1&fromSearch=fromSearch&f00=collection&p00=search_col_purchased&f01=a

 ll&p01=&subject_relation=or&search=Search 

 Kullaım Rehberi için: http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/

rehberler/ebrary.pdf 

 Kitap indirme İşlemi için: http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/

ebrary_kitap_indirme.pdf  

HiperKitap: Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, 

öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildik-

leri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. 
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E l e k t r o n i k  K i t a p l a r  v e  K ü t ü p h a n e  
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E l e k t r o n i k  K i t a p  V e r i  T a b a n l a r ı  
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 Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe bir-

çok konu başlığı altında 300 yayınevinin 12.000’den fazla e-kitabı bulunmakta-

dır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içer-

mektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almakta-

dır.  

 Erişim Linki: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=c8ec817d-a24a-

4dec-9e0d-d0ece6326180@sessionmgr120&vid=0&tid=2003EB 

 Kullanım Rehberi için:http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/

rehberler/Hiperkitap.pdf 

Springer E-Books:Çok çeşitli konularda Springer yayınevinin yayınla-

dığı 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki satın alma yoluyla sahip ol-

duğumuz 12.040 elektronik kitaba erişim sağlar  

 Erişim Linki: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%

22&from=SL&showAll=false 

 Kullaım Rehberi için:http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/

rehberler/springer%20Link.pdf 

Thieme Clinical Collection (I-III): Thieme Clinical Collections öğ-
rencilere, araştırmacılara ve klinisyenlere, tüm önemli tıbbi alanları kap-
sayan bir koleksiyon sunmak için özenle seçilmiş e-kitapları içermekte-
dir. Temel Klinik E-Kitaplar için ilk başvuru kaynağıdır. 2000-2009 yılı 
arasında yayımlanmış 263 e-kitabı içerir   

 Erişim Linki: https://www.thieme-connect.com/products/ebooks/books?
sort=AUTHOR&query=*&lang=en 

 Kullanım Rehberi: http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/                           
rehberler/Thieme.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu karikatür basılı kitabın sıcaklığından vazgeçemeyenler için 
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Sabahattin Ali’nin eskimeyen ve unutulmayan romanlarından olan İçimizdeki Şeytan 
Macide ve Ömer isimli iki önemli karakter içerir. Eserde kişilerin iç konuşmaları ve ken-
dileri ile hesaplaşmaları yaygın olarak kullanılmış, bu yolla duygu ve hisler çok başarılı 
bir şekilde anlatılmıştır. Bu romanında, Sabahattin Ali toplumsal gündemin kişilikler 
üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor aynı zamanda 
kişinin yaptığı  kötü şeylerin tek sorumlusunun yine kendisi olduğunu gösteriyor,    

Kitabın içinden alıntılar: 

“Usulca fısıldar kulağımıza içimizdeki şeytan: 'kötülük iyilikten her zaman daha dü-
rüsttür. Kötülüğün doğasıdır dürüstlük. kimse mahsuscuktan kötülük yapmaz. işte bu 
yüzden bütün günahlarımız masumdur.” 

“…ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması… 
İçimizdeki şeytan, pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu… İçimizdeki şeytan 
yok… İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden da-
ha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyatı var… “ 

“Bir insanı kendisi kadar kendi düşünceleri, dertleri, korkuları ve noksanları kadar ne 
meşgul edebilirdi ki” 

“İyilik kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşıma-
mak demektir.” 

Kitaptan alınmış bazı bölünleri sesli olarak aşağıdaki link aracılığıyla dinleyebilirsi-
niz: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8ROrxQs_QAhttps://www.youtube.com/watch?v=B8ROrxQs_QA  
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