Kurumunuzdaki araştırmacı ve öğrencilerin, akademik çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütmeleri
amacıyla TUBITAK ULAKBIM EKUAL Projesi kapsaminda sağlanan ELSEVIER bilimsel veritabanı ve araştırma
çözümlerinin daha verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve yeni özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla gecen
hafta gerceklesitirilen tüm eğitimler kayda alınmış olup ve hem kaçıran hem de yeniden izlemek isteyen kullanıcılarınız
aşağıda belirtilen linkler üzerinden 7/24 erişebilir.

SCIENCE DIRECT ile ETKIN ARASTIRMANIN KISA YOLLARI ve YENILIKLER
Erisim Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/5590739937791400451
* Egitim dili: Turkce - Sure: 40dk.
Dünyanın en çok kullanılan hakemli, tam metin bilimsel kaynak veritabanı olan ScienceDirect uzerinden arastirma
deneyiminizi gelistirecek yenilikler ve arama ipuclarinin paylasildigi bir seminerdir.
ScienceDirect bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 35,000'den fazla elektronik kitap ve 3,800'den fazla elektronik dergi
baslıgını, geliştirilmiş teknoloji ile birlestirerek hızlı, kolay ve etkin bir kesif deneyimi sunar.

MENDELEY ile KOLAYCA ATIF\KAYNAKCA OLUSTURMA ve OTESI
Erisim Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/5499515657058743043
* Egitim dili: Turkce - Sure: 60dk.
Dünyada 6.5 Milyon kişi tarafından kullanılan Mendeley referans yönetim ve akademik sosyal ağ sisteminin temel
kullanim fonksiyonlarinin anlatildigi online egitim semineridir.
Araştırmanızı kolay ve hızlı bir şekilde organize etmenizi, tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmanızı, işbirliği olanakları
yaratmanızı ve alanınızdaki en güncel arastırma trendlerini& çıktılarını takip etmenizi sağlar

SCOPUS ile ARASTIRMA ve AKADEMIK PERFORMANSINIZI NASIL GUCLENDIREBILIRSINIZ
Erisim Linki: https://attendee.gotowebinar.com/register/4971006805866331139
* Egitim dili: Turkce - Sure: 60dk.
Dünyanın en büyük ve kapsamlı makale özü ve atıf veritabanıdır. 5000+ farklı yayinevinden, hakem
değerlendirmesinden geçmiş, interdisipliner, yerel ve küresel akademik literatürü (dergi, kitap, konferans, patent)
araştırmacıların hizmetine sunar.
• Dünyadaki mevcut araştırma çıktılarını keşfetmenizi sağlar
• Nasıl araştırma konularını farklılaştıracağınızı ve yeni fikirler bulacağınızı belirlemenize yardımcı olur
• Ne konuda, nerede, kiminle işbirliği yapacağınıza karar vermenize destek olur
• Hangi dergileri okuyacağınızı ve nerede yayın yapacağınızı belirlemenize yardımcı olur
• Araştırma etkisini ve küresel araştırma trendlerini izlemenizi sağlar
• Atıf sayısı ve h-index gibi bircok metrik ile akademik kariyer yönetimine destek olur

