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Beylikdüzü Belediyesi Coursera Eğitim Programı  
 

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu uzaktan eğitim projesi hakkında 

detaylı bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz. 

 

Stanford Üniversitesi'den Bilgisayar Bilimleri Profesörü Andrew Ng ve Daphne 

Koller tarafından kurulan, dünyanın önde gelen online eğitim platformu 

Coursera, yerel yönetimler düzeyinde ilk kez Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği 

yapıyor.  

 

60 milyon kullanıcısı olan Coursera ile bu iş birliği sayesinde, dünyanın en 

saygın üniversiteleri ve şirketlerinin verdiği 3800 farklı programa ülkemizden 

50 bin kişinin ücretsiz erişimini sağlamaktadır.  

  
  

 

 

 BVU Kütüphane Veri Tabanı Anketi Yapıldı     

Aboneliklerimizin devam ettirilmesi ve yeni aboneliklerin başlatılması 

konusunda bizlere yol gösteren veri tabanı anketimizi gerçekleştirdik, sonuçları 

değerlendirdik ve veri tabanları ile aboneliklerimiz devam etmektedir.      

  
  

 

 

  

De Gruyter Deneme Erişimine Açıldı! 

 



1 Ekim – 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine sunuldu! 

 

De Gruyter ekonomi ve hukuktan dil bilimlerine, matematik ve 

kimyadan mühendisliğe farklı alanları kapsayan ve 342 hakemli 

akademik dergi içermekte olan dergi koleksiyonudur. 
 
  

  
 

 

Ekim Ayı Web Of Science Group Online Eğitim Programları 

Gerçekleştirildi!  
  

 Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : 

Akademisyenlere Yönelik 

Tarih :6 Ekim Salı 2020 

 

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Lisans ve 

Lisansüstü Öğrencileri 

Tarih :13 Ekim Salı 2020 

 

Web of Science Researcher ID & Publons: Hakemlik çalışmalarınızı, 

yayınlarınızı, editörlük aktivitelerinizi görünür kılın 

Tarih : 12 Ekim Pazartesi 2020 

 

InCites Yeni Kullanıcı Arayüzü & Journal Citation Reports & Essential Science 

Indicators Araştırma Performansı 

Tarih :7 Ekim Çarşamba 2020 
  

  

  

BMJ Live Sanal Konferansı 15-17 Ekim Tarihinde 

Gerçekleştirildi! 
 

3 gün süren, her sınıftan ve uzmanlıktan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti uygulayıcıları için 

düzenlenecek olan konferans ücretsiz olarak gerçekleştirildi. 
  
  

  

 



 
                                                         

 Akademik Gelişim ve Eğitim Veritabanı (AKAGEV) 

Deneme Erişimine Açıldı! 
 

AKAGEV üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve iş 

dünyasının eğitim ihtiyaçlarını online ve interaktif bir ortamda 

sağlamak amacıyla kurulmuş bir veri tabanıdır Bilgisayar yazılımlarını, 

kişisel ve akademik gelişim eğitimlerini en az doktora derecesine sahip 

alan uzmanlarıyla ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. 

 

  

  
 

  
 

  

  
 

 

 
Elsevier 5N1K EKUAL Ekim Ayı  Seminer Serileri 

Gerçekleştirildi! 

 

Elsevier 5N1K EKUAL veritabanı hakkında online kullanıcı eğitim toplantısı 

araştırmacılarımız için eğitim düzenlendi. 
  
 

 

  
 

  
  

Elsevier tarafından sunulan 3D Medical’s Complete Anatomy 

Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı! 

 
Bu platform sayesinde, öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık profesyonellerine anatomi 

eğitimi ile ilgili çeşitli çözümler sunulmaktadır. 

 

 

 



  

                             
 

 Türkiye Atıf Dizini Online Kullanıcı Eğitim 

Toplantısı Düzenlendi! 
 

Türkiye Atıf Dizini veritabanı hakkında online kullanıcı eğitim toplantısı 

araştırmacılarımız için eğitim düzenlendi. 
 

                         
  

  
  
  
  

  

 

  

 Üniversitemizin kurumsal olarak abonelik sağladığı InCites 

arayüzü güncellendi! 
 
Geliştirilmiş arayüz ile InCites Benchmarking & Analytics’te daha az uğraş ile daha dinamik 

şekilde araştırma ve değerlendirmelerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Geri 

bildirimlere dayanan ve Institute for Scientific uzmanlığı tarafından bilgilendirilen yeni 

gelişmeler sayesinde zaman kazanabilirsiniz. 

 

  

    

 

  

22 Ekim Perşembe 2020 Çevrimiçi Ovid Eğitimi Verildi! 

 
Ovid platformundaki yenilikler, ve Kütüphaneler için sosyal medyada pazarlama 

yöntemleri sunumu daha sonra University of Louisville’den eğitimciler 

laboratuvar deneyimini korurken  uzaktan Anatomi eğitimini nasıl verildiği 

işlendi. 
  
  
   

  

 

  
ORCID Uluslararası Yazar Kimlik Numarası Alınması!  

  

  

  
 

  



  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre Açık Bilim ve 

Açık Erişim Yazılımının alt yapısında verilerin standardizasyonunun 

sağlanması için öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programına 

kayıtlı öğrencilerin Uluslararası Yazar Kimlik Numaralarından Open 

Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanmaları zorunludur.  
 

ORCID numarası almayan akademisyenlerin en kısa sürede ORCID numarası 

temin etmesi gerekmektedir. 
 

  

            

  
  

    

           Dünya Elektronik Belge Günü Etkinliği 

Gerçekleştirildi. 
 

 Bu yıl e-Belge Günü kutlama etkinliği A. Ü. BEYAS Koordinatörlüğü ve Türk 
Arşivciler Derneği koordinasyonuyla, 14 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da 

alanın uzmanlarının konuşmacı olarak yer aldığı "Dijital Temelli Yeni Hayat 
Formlarının Yönlendirici Gücü: Elektronik Belge Yönetim Sistemleri" adlı etkinlikle 

gerçekleştirildi.  
 

 
 

 
  

  
                                                        

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi(AYEUM) Ücretsiz Deneme 

Erişimine Açıldı! 

 



Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM); sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde 

kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim 

ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek 

lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve 

kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan 

bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.  
  

  

  
 

 

Türkiye Atıf Dizini Kullanıcı Eğitim Toplantısı Düzenlendi! 

 
Sağlık Bilimleri ve Tıp alanında yayınlanan, 488 Türk dergisinin birbirlerine 

atıf yapmasını sağlayan ve bu alanda tek ulusal atıf dizini olan Türkiye Atıf 

Dizini kullanıcı eğitim toplantısına araştırmacılarımızın katılımıyla 

gerçekleştirildi. 
  

  

 

JoVE Video Veritabanı deneme erişimine açıldı! 
 

Jove makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı 

dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized 

Experiments)’nin tüm koleksiyonları üniversitemiz IP aralıkları üzerinden 

deneme erişimi 30 Kasım 2020 tarihinde sona ermiştir. 
 

  

  

 

  

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Açık Erişim Sistemi yayında! 
 
 

19-25 Ekim açık erişim haftasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi açık erişim 

sistemini kullanımınıza sunuldu 

 

 



“Bilime açık erişim bir tıkla yanınızda” sloganıyla yola çıkan sistemimiz, 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde oluşturulan açık erişimli akademik 

yayınlara, 

 

tek platform üzerinden kolaylıkla ulaşabilme imkanı sunmaktadır. 

 

 

Gün geçtikçe büyüyen kurumsal arşivimizde yer alan makale, kitap, kitap 

bölümü, tez gibi akademik çıktıları barındıran sistemimize erişebilmek için; 

 
https://openaccess.bezmialem.edu.tr/ 

 

 
  

  
  
  
  
  

                                                                                        
  

   IBM Micromedex ve DynaMed Tarafından Düzenlenen  

“Klinik Karar Destek Teknolojisi COVID-19 Tedavisini Nasıl 

Destekleyebilir”  Eğitimi Gerçekleştirildi! 
 

  

 Eğitimin içeriği; 
 DynaMed and Micromedex with Watson aracılığıyla karmaşık vakaların nasıl ele 

alınacağının daha iyi anlaşılması 

 Hasta bakımını optimize etmeye yardımcı olmak için klinik karar destek çözümünde 

nasıl gezinileceği bilgisi 

 COVID-19 hastaları için hızlı, kanıta dayalı klinik içeriğin faydalarına ilişkin bilgiler 

https://openaccess.bezmialem.edu.tr/


 DynaMed and Micromedex with Watson çözümüne yakında gelecek olan 

iyileştirmelere ilk elden genel bakış 
 

  

  

 

 DataTurkey Veri Tabanı 19 Kasım Tarihine Kadar Deneme 

Erişimi Açıldı! 
 

DataTurkey Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel verilerini 

birleştirerek kullanıcılarına sunan bir veri tabanı uygulamasıdır. Düzenli bir 

şekilde güncellenen DataTurkey uygulaması sayesinde, 15 muhtelif kurum ve 

kuruluşun(TÜİK, Merkez Bankası, BDDK, vb.) seçilmiş verilerine tek 

platformdan ulaşmak, verileri rahatlıkla yönetmek, statik ve dinamik raporlama 

yapmak, zaman serisi veya panel veri tabloları üretmek, göstergeleri grafiklere 

yansıtmak, tanımlanan tablo ve grafikleri çeşitli formatlarda indirmek ve 

kullanmak, meta veri dosyalarını incelemek mümkün olmaktadır.  

 

  

  
  

 
 

 Ekim Ayı Wiley Online Library Webinarı Gerçekleştirildi! 
 

 Eğitimin içerikleri: 

1. Maximizing the Use of Reference Works and Online Books (İngilizce) 

2. How to Get Published in Academic Journals (Uluslararası Akademik 

Dergilerde Yayın Yapmak (İngilizce) 

3. Introduction to Wiley Journals – How Can They Help Researchers? 

(İngilizce) 
 
  

  

  

 Natural Medicines Deneme Erişimi 30 Kasım’a Kadar Açıldı! 

 



Natural Medicines 1400'u aşkın Bitki için ayrıntılı kullanım alanları, dozaj, yan etki, 

konvansiyonel ilaç etkileşim gibi bilgileri içeren bir veritabanıdır. İntegratif-Alternatif 

terapiler, gıda takviyeleri ve bu alanda 175,000'i aşkın ticari ürün hakkında ayrıntılı 

monografiler bulunmaktadır. 80,000'den fazla PUBMED makalesine linkler 

bulundurmaktadır. 

  

  

 
  

  

 Üniversitemizin Kurumsal Olarak Abonelik Sağladığı The New 

England Journal of Medicine Tıp Dergisi 

                                                                                                       
                       

  
Bilimsel literatürde diğer tüm tıp dergilerinden daha fazla atıf yapılan NEJM, 

genel tıp dergileri arasında en yüksek Etki Faktörüne (70.670) sahip olan 

dergidir. 

 

Dijital Özellikleri 

  
o   Articles in Press (baskı öncesi yayımlanır)  

o   Ses kaydı halinde yayımlanan haftalık özetler  

o   Sesli ve görsel röportajlar  

o   Tıp öğrencilerine eğitim yıllarında yardımcı olma amacıyla tasarlanan online bir 

kaynak olan NEJM  Resident 360’a erişim imkanı 

o   Sunumlar için makale slaytları  

o   Crossref, MEDLINE/PubMed, JStpr, Scopus ve diğer partnerlerin ilgili kaynaklarına ve 

atıflara verilen referans linkleri  

  
  

  

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Üniversiteler 

Webinarı gerçekleştirildi! 
 

ANKOS Akademi Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen, Marmara Üniversitesi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Güvenliği Yöneticisi Sayın Ayşen USLU’nun 

konuşmacı olacağı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Üniversiteler” adlı 

webinar 05 Kasım 2020 Perşembe günü gerçekleştirildi. 

 

https://resident360.nejm.org/page/about


 

  

 

YÖK Açık Erişim "Veri Yönetiminde Araştırmacılarla 

Etkileşim: Örnek Çalışma Kitabı" 

 

Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışma Kitabı 

erişime açıldı! 
 

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde “Açık Bilim ve Açık Erişim” konularında 

çalışmalar devam etmektedir. Araştırmacılar için veri yönetimi planı hazırlamak, 

açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek özellikle 

Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek 

YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi 

yapılan; “Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışma 

Kitabı” erişime açılmıştır. 

 
Erişim İçin; 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD 
 

 

YÖK Yayınları; 

https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz 
 

   

 

  
 

 

21-29 Kasım tarihlerinde European Week for Waste Reduction 

(EWWR) Atık Azaltma Haftası Kutlandı 

  
European Week for Waste Reduction (EWWR); atık azaltma, ürünün yeniden 

kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmayı 

2009’dan beri temel amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için EWWR 

katılımcıları tarafından yapılan çalışmalar vurgulanmakta, dört temel faaliyet 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD
https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz


temasına (Azalt -Reduce-, Yeniden kullan -Reuse-, Geri dönüştür -Recycling- ve 

Avrupa’yı temizleyelim -Let’s Clean up Europe-) odak oluşturmak için teşvik 

sağlanmakta ve hedefli iletişim araçları ile paydaş kapasiteleri 

güçlendirilmektedir. Avrupa Atık Azaltma Haftası, tek bir hafta boyunca 

sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin 

uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişimdir.  

  

  

 
  

 

Elsevier 5N1K EKUAL Seminer Serileri Kasım Programları 

Gerçekleştirildi. 

 

GÖRÜNÜRLÜK/ ETKİ ARTIŞI- Açık Veri: Açık bilim kapsamında 

araştırma verilerinin yönetimi ve paylaşımı 

10 Kasım Salı 

 

Kullanıcı Tercihlerine Göre Özelleştirilebilir Literatür Takip Araçları ile 

Kolay ve Hızlı Bilimsel Keşif 

       11 Kasım Çarşamba 
 

ARAŞTIRMA/ YAYIN HAZIRLIK- Veri Makaleleri: Araştırma 

çıktılarınızı değerlendirmek ve görünür kılmak için farklı yayın türleri 

17 Kasım Salı 

 
BİLİMSEL YAYINA  DÖNÜŞÜM SÜRECİ- Elsevier Bilimsel Kitap 

Yazar Semineri 

24 Kasım Salı 
 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cRTr0gX8Tx6j-ZVlpWqFGQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cRTr0gX8Tx6j-ZVlpWqFGQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ENTl8-VfQ86RvTetzUUmyA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ENTl8-VfQ86RvTetzUUmyA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_n18tSp_MTsGttsr5jExM8w
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_n18tSp_MTsGttsr5jExM8w
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_0p_p6ZOeTEK77rGqlI5haQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_0p_p6ZOeTEK77rGqlI5haQ


BİLİMSEL YAYIN SÜRECİ- Bilimsel Yayın Etiği: Makalemizi 

Yayınlamadan Önce Sağlamamız Gereken İzinler 

26 Kasım 

  

  

  

 
  

 Akademik Sunum Veritabanı Ücretsiz Erişime Açıldı! 
  

Akademik Sunum üniversite eğitimi sırasında kullanılabilecek 10.000’den fazla 

sunumu içeren bir veri tabanıdır. Çoğunluğu lisans ve lisansüstü dersleri ve bu 

derslerin konularını kapsayan sunumlar konularına göre sınıflandırılmıştır. 

Akademik sunum, bir veri tabanı olarak sunumu barındırmanın yanında 

sunumların online/uzaktan eğitim sırasında kolayca gösterimi/kullanımı ve 

öğrenciler ile paylaşımını da sağlar. Aşağıdaki resimlere tıklayarak erişim 

sağlayabilirsiniz. 

 

Erişim Linki; 
https://akademiksunum.com/index.jsp?modul=category&text=E%C4%9Fitim%20Bilimleri%

20ve%20%C3%96%C4%9Fretmen%20Yeti%C5%9Ftirme 

 

  
  

  

  
 

  
  
 

 Wolters Kluwer’ın yayınevi Lippincott® tarafından düzenlenen 

ücretsiz yazar webinarı “Yayınlanmaya Hazır Bir Makale 

Yazma!” etkinliği gerçekleştirildi.  

 
 Tıp alanında yayınlanmaya hazır makale yazımı konusunu işlendi. İngilizce 

dilinde gerçekleşen webinar yeni yazarlara yönelik ipuçları sağlarken, deneyimli 

yazarlar için de konuda uzmanlıklarını daha da geliştirmeye yönelik bilgiler 

verildi. 

 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_isnDgK_RSFmm3DtZB45HSw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_isnDgK_RSFmm3DtZB45HSw
https://akademiksunum.com/index.jsp?modul=category&text=E%C4%9Fitim%20Bilimleri%20ve%20%C3%96%C4%9Fretmen%20Yeti%C5%9Ftirme
https://akademiksunum.com/index.jsp?modul=category&text=E%C4%9Fitim%20Bilimleri%20ve%20%C3%96%C4%9Fretmen%20Yeti%C5%9Ftirme


  

 
 

Wiley Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak webinarı 

gerçekleştirildi. 

    
Webinar İçeriği: 

 Makale Yazma Teknikleri 

 Makale Kabulleri 

 Dergi Etki Değerleri 

 Açık Erişim 

 Makalenin Gönderimi ve Hakem Değerlendirmesi 

 Uygun Dergi Bulma 
 

  

  

  

                      

  
 Press Reader Veri tabanı 15 Aralık 2020 Tarihine Kadar Ücretsiz 

Deneme Erişimine Açıldı! 
 
120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,500’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin 

dergisine (Türkçe gazete ve dergiler dahil) yayınlandığı gün orijinal 

formatında ulaşabileceğiniz bir kaynak ''Press Reader''  dünya 

çapında 7,000'den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı 

tarafından kullanılmaktadır. 
 

 

 

 
 

“CABI Global Health Pandemi Süresince Araştırmalarıma Ne Katar?” webinarı 18 

Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
 



Global Health; 

● 120.000'den fazla tam metin makaleye ev sahipliği yapmaktadır. 

● 395'ten fazla tam metin CABI kitap bölümü, 

● CABI'nin kendi e-dergisi CAB İncelemelerinden yaklaşık 195 inceleme, 

● 2014 - 2018 arasını kapsayan güncel 900'den fazla haber, 

● Halk sağlığına adanmış 4,2 milyondan fazla kayıt içermektedir.  

  
  

   

 

 

  
Springer Nature Akademik Yayıncılık ve Araştırma Etkinliğinin Artırılması 

webinarı gerçekleştirildi. 

 

         Webinarın İçeriği: 

 Makalenizin hak ettiği görünürlüğü sağlayacak; kaliteli, uygun bir dergi seçmek. 

 Yayının temel amacı ve ilgi düzeyi. 

 Bir makalenin tüm temel bileşenlerini içeren önerilen yapısı ve nelerin dahil edilip nelerin dahil 

edilmeyeceği. 

 Ön yazı; neden gerekli ve ne içermeli. 

 Akran değerlendirme sürecini anlamak ve yanıtlarınızı formüle etmek. 

 Kabul ve red süreçleri: Nasıl yeniden gönderilir? 

 
  

  

  

  
 

 
Elsevier Bilimsel Yayına Dönüşüm Süreci ve Bilimsel Kitap Yazma Semineri 

gerçekleştirildi. 

 
Webinarın İçeriği: 

        Elsevier kitap içerik kapsamı ve türleri 



        Neden kitap yayınlamalı? 

        Kitap içeriği seçim ve yönetim süreci 

        Kitap yayın süreci 

 
 

                 

  
OpenAIRE'in Veri Anonimleştirme Aracı Olan Amnesia ile ilgili "Verinizi Nasıl 

Anonimleştirirsiniz?" webinarı gerçekleştirildi. 

 
Amnesia k-anonimliği ve km-anonimliği sağlamak için original verileri dönüştüren veri anomimleştirme 

aracıdır. Orijinal veriler anonimleştirme güvencelerinin gerektirdiği istatistiksel özelliklere ulaşmak için 

genelleştirilerek (yani, bir değer daha soyut olanla değiştirilerek) ya da değerler bastırılarak dönüştürülür. 

Amnesia, uzman olmayan kullanıcıların ilişkisel ve nesne-ilişkisel verileri anonimleştirmesini sağlamak için 

görselleştirme araçları ve destekleyici mekanizmalar kullanır. 

 
 

 

 
 

ÜNAK Derneği Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu tarafından düzenlenen “Tıp ve 

Sağlık Bilimleri için Uzmanlık Alanı: Sistematik İnceleme ve Meta Analiz Seminer 

Dizisi 2” webinarı gerçekleştirildi. 

 
Webinar YouTube kaydı linki; 

https://www.youtube.com/watch?v=MaWyfeuKw5o&feature=youtu.be 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MaWyfeuKw5o&feature=youtu.be


 
Bentham Science Deneme Erişimine Açıldı! 

 
Bentham Books, kapsamlı bir kitap yayınlama programıdır. İçerisinde çeşitli el kitapları, monografiler, 

bilim, teknoloji, tıp dahil olmak üzere multidisipliner içerikler barındırmaktadır. 800’den fazla e-kitaba ev 

sahipliği yapmaktadır. 

 

 
 Wolters Kluwer OVID Kullanıcı Eğitimi Webinarı gerçekleştirildi. 

 
MEDLINE gelişmiş arama modunda uzman aramalarını oluştururken ilgili tanımlara ve anahtar 

kelimelere daha kolay erişmenizi sağlamaktadır. 

  

 
 

Elsevier Researcher Academy Derleme Makalesi Önerisi Nasıl Hazırlanır Webinarı 

gerçekleştirildi. 
 

Webinarın içeriği kaçınılması gereken bazı yaygın hatalar, derleme makalesi ile araştırma makalesi 

arasındaki farklılıkları bulabilirsiniz. Elsevier Researcher Academy’nin öncülüğünde olan webinar 30 

Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

  
 
 

Elsevier Türkiye Üniversite Sıralamaları Yayınlayan Kurumlar 

 



Sıralamalar bir kurumun itibarının ve akademik başarının göstergesi olmakla birlikte, üniversiteleri 

ulusal, bölgesel ve küresel olarak karşılaştırmak için nicel ve popüler bir yol sağlarlar. Sıralamalar 

uluslararası öğrencilerin ilgisini çeker.  
 

Sıralamalar, dergiler, gazeteler, web siteleri, akademisyenler ve hükümetler dahil olmak üzere bir dizi 

kuruluş tarafından geliştirilir ve yayınlanır.  
 

7 ana sıralama raporu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

 

7 Ana Sıralama Raporu; 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/1040389/7-Rankings-and-their-methodologies.pdf 

 

 

 
 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ücretsiz atölyeler 

 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği “Covid-19 Sürecinde Gelecek Kaygısı Yükselen Vatandaşların 

Psikolojik İyi Oluşunu Geliştirme Projesi” 

kapsamında ücretsiz olarak sunulan çalışmalar yapıldı. 

 

  

  

Springer Nature Experiments Eğitim ve Bilgilendirme Webinarı gerçekleştirildi. 

 
TÜBİTAK EKUAL kapsamında erişim Nature Protocols ve Nature Methods’un da yer aldığı ve 

ağırlıklı olarak Springer Protocols içeriğine erişebileceğiniz Springer  Nature Experiments webinarı 

gerçekleşti. Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri, Tıp, Biyoloji/Molecular Biyoloji, Genetik, Kimya, vb. 

bölümlerde; laboratuvar metot ve protokollerini kullanan araştırmacılar tarafından katılım sağlanarak 

eğitim gerçekleştirildi. 
 

 
  

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/1040389/7-Rankings-and-their-methodologies.pdf


   
 

 

  

Kasım ve Aralık ayı Web of Science Group Online eğitim 

programı gerçekleştirildi. 

 
Aralık ayında çevrimiçi gerçekleştirilen ve eğitim dili Türkçe olan Web of 

Science Core Collection/ Journal Citation Reports/ InCites Yeni Arayüz/ 

Publons eğitim programları gerçekleştirildi. 
 

Web of Science Researcher ID & Publons: 

Hakemlik çalışmalarınızı, yayınlarınızı, editörlük aktivitelerinizi görünür 

kılın 
7 Aralık Pazartesi 

 

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın: 

Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri 
8 Aralık Salı 

 
Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın: 

Akademisyenlere Yönelik 

9 Aralık Çarşamba 

 
InCites Yeni Kullanıcı Arayüzü & Journal Citation Reports & Essential 

Science Indicators= 

Araştırma Performansı 

16 Aralık Çarşamba 

 

  

 
 



Koç Akademi eğitim platformu ücretsiz olarak tüm vatandaşların kullanımına 

açılmış bulunmaktadır. 

 
Pandemiyle birlikte değişen günlük iş ve yaşam rutinlerinde herkesin ihtiyaç duyabileceği başta 

“Sağlık ve Yaşam” olmak üzere, farklı kategorilerde birçok önemli bilgi ile faydalı önerilerin yer aldığı 

ve her hafta yenilenen içerikleriyle Koç Akademi eğitim platformu hizmetinize sunulmuştur. 

 

Ayrıca Google Play ve Apple Store aracılığıyla telefonlarınıza ve tabletlerinize uygulamasını da 

indirebilirsiniz. 

 

Erişim Linki: 

https://www.kocakademi.com/ 

 
 

  

ProQuest Yazar Çalıştayları 
 

ProQuest Yazar Çalıştayı: Tez ve Dergi Makaleleri Yazma İpuçları webinarı 

gerçekleştirildi. 

 Tezlerden makale yayınlama 

 Makalenizi yayınlamak için temel standartlar 

 Hakem Değerlendirme süreci  

 

 

  
American Academy of Pediatrics (AAP) Deneme Erişimine Açıldı! 

https://www.kocakademi.com/


 
American Academy of Pediatrics dünya çapında bir pediatri derneğidir ve pediatri alanında çok önemli 

6 dergi yayınlamaktadır. 

 
Dergiler:  

 
1. Pediatrics 
2. Pediatrics in Review 

3. NeoReviews 
4. AAP Grand Rounds 

5. AAP News 

6. Hospital Pediatrics 

 
On 11 December at 2 pm CET (Geneva time); 8 am EST, the World Health Organization’s senior 

leaders will convene LIVE with officials from the United Nations and Ministries of Health, plus key 

voices from media, big tech, science and civil society to deliver a bold call to action. 

These groups will publicly commit to concrete solutions to combat the COVID-19 infodemic, which is causing physical 

harm, unravelling social cohesion and undermining trust in proven public health interventions across the world. An 

infodemic is an overabundance of information—some accurate, some not—that spreads in both the digital and physical 

world alongside a disease outbreak. 

Amid the COVID-19 pandemic, with the hope of vaccination campaigns on the horizon, much is at stake. 

Infodemic management must be integrated into every country’s emergency response protocols. 

Third WHO Infodemic Management Conference video: https://bit.ly/3qFx9CJ 

 

  

 
 

https://bit.ly/3qFx9CJ


Journal Publishing with World Scientific web semineri gerçekleştirildi. 
 

Akademik dergilerde yayın yapmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik hazırlanan bu web 

seminerinde, makale yayımlatırken dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmıştır. Dergi seçmekten, 

öz oluşturmaya, sık yapılan hatalardan, editör ve hakemlerin beklentilerine, birçok konuya 

değinilmiştir. 

 
 

 

ProQuest Yazar Çalıştayı: Tez ve Makale Yazma İpuçları 

webinarı gerçekleştirildi. 

 
Eğitimin içeriği; 

 Tezlerden makale yayınlama 

 Makalenizi yayınlamak için temel standartlar 

 Hakem Değerlendirme süreci 

 
 
 

  

 
 

Scopus filters for Open Access type and 5.5 million more OA 

articles (17 million in total!) 

 
Where can I find the Open Access indicators and filters? 

 

You can filter your results on the Documents Results page’s filter panel. You 

can filter on ‘all Open Access documents’ or specify each of the 

aforementioned OA tags, i.e. gold, hybrid gold, green and bronze.  

 

 

 
 
 



Elsevier Scopus Authentication & Access 

 
Elsevier Scopus’da kendi hesabınızla giriş yaptıktan sonra, ilgilendiğiniz 

alanlarda “E-mail Alert” özelliğini açarak, o alanlarla ilgili her yeni makale 

yayınlandığında bildirim alabilir, nerede olursanız olun güncel kalabilirsiniz. 

 

Erişim Linki; 
https://account.elsevier.com/auth 

  

 
 

 
Dinlebi Sesli Kitap uygulaması sadece Bezmiâlem’e özel 

avantajıyla ilk 14 gün ücretsiz, devamında %50 indirimli olacak! 

 

    Kitaplara Hayatınızda Daha Çok Yer Ayırmanın Şimdi Yeni Bir 

Yolu Var! 

 
Şimdi tüm Bezmiâlem öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanları yerli 

romanlardan kişisel gelişim kitaplarına, zamansız klasiklerden popüler kitaplara 

2000’e yakın sesli kitaba bu özel avantajla erişebilecek. İlk 14 gün ücretsiz ve 

isterlerse devamında 19,99 TL yerine aylık 9,99 TL ile sınırsız kullanımlarını 

devam ettirebilecekler. 

 

Yolculukta, ev ve okul arası gidip gelirken trafikte, işlerine ara verdiğinde veya 

işlerini yaparken ya da hayata bir ara verip kendinle kalmak istediğinde, Dinlebi 

güzel bir deneyim ile sizinle. Günün istediğin saatinde, istediğin yerde kitaplara 

hayatında daha çok yer ayır. 

 

Türkiye’nin en büyük ve seçkin yayınevlerinin kitaplarını içeren ve her ay 

kataloğunu onlarca yeni içerikle zenginleştiren Dinlebi’de okumaya fırsat 

bulamadığınız birçok kitabı artık dinleme fırsatı bulabilirsiniz. 

 
 

https://account.elsevier.com/auth


  

 
 
Türk Nefroloji Derneği’nce 2019 yılında yayınlanan ve özellikle tıp öğrencileri 

ile İç Hastalıkları asistanlarını hedef alan “Temel Nefroloji” kitabı erişime 

açılmıştır. Nefroloji Bilim alanının temel bilgilerini içeren bu 420 sayfalık kitaba 

aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. 

 

 

Erişim Linki; 
http://www.nefroloji.org.tr/icerik.php?gid=12 

 

  
 

 

 

  

  

 

  

http://www.nefroloji.org.tr/icerik.php?gid=12


 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  
  

  



  
  

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 


