
Tarih Webinar Adı 

 "JSTOR Overview" 

 
Not 1: Son kullanıcıya yönelik olarak hazırlanan ve veri tabanı kullanımını anlatan "JSTOR Overview" 
webinar videosu Türkçe alt yazı desteği ile erişime açılmıştır.  
 
Not 2: Etkinlik daha önce düzenlenmiş olup, kayıt olarak videoya erişim sağlayabilirsiniz. 
 
Kayıt için tıklayınız. 
 

20 Mart 2020 Cuma 
Saat: 14:00 

“Elsevier Türkiye 5N1K Online Seminer Serisi - Yayın Yapmaya Nasıl Hazırlanabilirim?” 
 
Not: Etkinlik kaydı elimizde olup, önümüzdeki günlerde webinara katılamayan kullanıcılarımıza mail 
atılacaktır. 

 

26 Mart 2020 
Perşembe 

Saat: 15:00 

“ProQuest Dissertations and Theses Global Online Eğitim” 
 
ProQuest Dissertations and Theses Global veritabanı içerisinde Koronavirüs konusunda yazılmış tezler, 
ilgili platformda literatür taraması yapma, aramaları detaylandırma, aramalarınız ile ilgili uyarılar 
oluşturarak güncel içeriklere daha hızlı erişebilme ve bu içerikleri dışa aktarma gibi platformun birçok 
işlevi anlatılacaktır. 
 
Kayıt için tıklayınız.  

 

31 Mart 2020 Salı 
Saat: 11:00 

"Web of Science Core Collection: Keşif burada başlıyor!" 
 
Eğitim İçeriği: 

 Web Of Science özelliklerini kişiselleştirme, tarama ve filtreleme seçenekleri 

 En iyi yazarları, dergileri, kurumları, yayınları bulmak için tarama sonuçlarının analizi 

 Atıf analizi ve raporları, yazarların ve kurumların H-Indeksi ve Impact Factor- etki faktörüne 
giriş 

 
Kayıt için tıklayınız. 

 

01 Nisan 2020 
Çarşamba 

Saat: 10:00 

“Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” 
 

 Ülkemizde ve dünyada üniversite kütüphanelerinin en çok tercih ettiği Akademik Arama 
Motoru (Keşif Aracı) 

 Tam metin akademik ve hakemli dergi makaleleri, e-kitaplar, tezler, vaka çalışmaları ve daha 
birçok farklı doküman türüne tek noktadan erişim 

 En saygın yayıncıların ve derleyicilerin binlerce dergisine aynı anda erişim 

 Arama terimleriniz ile en ilgili sonuçlar 

 Detaylı daraltıcılar (tarih, konu, coğrafya, yayın, vs.) ile hedefe yönelik araştırma 

 Aramalar ve dergiler için hatırlatmalar 

 Kişisel klasör kullanımı 

 Dergi arama 

 
Kayıt için tıklayınız. 
 

02 Nisan 2020 
Perşembe 

Saat: 10:30 

“İskenderun Teknik Üniversitesi Springer Yazar Çalıştayı” 
 

Yazar Çalıştayımızda aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde detaylar aktarılacaktır. 

 Neden Yayın Yapıyoruz? 

 Etkili Yazım 

 Manuscript Hazırlama (Makale hazırlama) 

 Dergi Seçimi 

 Başvuru Yapma 
Kayıt için tıklayınız.  

 

https://register.gotowebinar.com/recording/4302371813055653121
https://proquestmeetings.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=proquestmeetings&service=6&rnd=0.6711047300752483&main_url=https%3A%2F%2Fproquestmeetings.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004f997ecfd6be0ad273a28003f753ff3db4ef2b0b3df55e8f4bd98fbc21c99cd0e%26siteurl%3Dproquestmeetings%26confViewID%3D156145904418591739%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARuDL6kemDpOVPQ-_Bqgm6gYq6HEiACwkbhPRarqhCsIA2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=7.777604408021332E-4&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c531254b30004134eb665569f01fabccd0716226c1266c239346c939fa312322%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D156056924026085512%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQMNO-lO248_j8Dap2xm3bIwjN2V8EFfS9LWOjcJolkrA2%26
https://ebsco-turkey.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Debsco-turkey%26UID%3D-99999999%26RT%3DMiMxNDA%253D%26siteurl%3Debsco-turkey%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt6cfb524f23fa076b12ddcd4909086d4a%26FM%3D1%26rnd%3D1290064723%26servicename%3DTC%26ED%3D963174157%26needFilter%3Dfalse&siteurl=ebsco-turkey
https://global.gotomeeting.com/join/201102621

