
Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri
tabanlarının daha etkin kullanımını sağlayarak daha fazla faydanın sağlanmasıdır. Bu sayımızda da çok
yararlı olduğuna inandığımız Oxford Üniversitesi Yayınları hakkında bilgi vereceğiz.

Oxford Yayınları, dünyanın en önde gelen dergi yayımcılarından biridir. En son teknolojilerin
kullanımıyla geleneksel kalite ve hizmet anlayışını birleştirmiştir.

Oxford Yayınlarını taramanın birden fazla yolu olduğunu görebilirsiniz. Yayınlara dergi adından ulaşmak
istiyorsanız, üstteki menüden bir başlık seçmeniz gerekiyor.
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Ya da konu başlığından yola çıkarak dergilere ulaşabilirsiniz.

Seçtiğiniz konu ile ilgili ekrana gelen dergilerden birine girip göz atabilirsin.
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Seçtiğiniz dergiyi, size uygun arama kriterlerini girerek tarayabilirsiniz.

İlgilendiğiniz makale ya da makalelere farklı şekillerde erişmeniz mümkün.
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HABER

Türkiye bilimsel yayınlarda AB'nin önünde... TÜBİTAK, kuruluşunun 40. yılı nedeniyle yayınlanan
“TÜBİTAK ve Türkiye araştırma alanı” isimli bir kitapçıkta bilgilere göre, Türkiye 2002 yılındaki 9 bin
303 yayınla dünya toplamı içindeki yüzde 0.86'lık payı ile 22. ülke oldu.

Bunun son yılların en yüksek sıçraması olduğuna işaret edilirken, Türkiye'nin, 1992 yılında dünya bilim
üretim sıralamasında yüzde 0.23'lük payla 38'inci sırada olduğuna dikkat çekildi. Bilimsel yayın
sıralamasında Türkiye, Avrupa Birliği'nin 7 üyesi Danimarka, Avusturya, Finlandiya, Yunanistan,
Portekiz, İrlanda, Lüksembourg’u geride bırakırken, aday ülkelerden de Portekiz hariç hepsinin önüne
geçti. Kitapçıkta, "Yani Türkiye28 üyeli genişletilmiş Avrupa Birliği içinde 10'uncu sırada yer almakta"
denildi. Türkiye, bilimsel yayın sayısını 10 yılda 5.5 kat, dünya toplamı içindeki payını da 4 kat artırdı

Bu gelişime Üniversitemiz de son yıllarda yaptığı sıçrama ile katkı sağlamıştır. ULAKBIM Web
sayfasından da görüleceği gibi, Üniversitemizin 2000 yılında Web of Science veritabanındaki indekslerde
538 adet yayını yer almıştır. 2001 yılında bu sayı 630’a, 2002 yılında ise 684’e yükselmiştir.
Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni: Doç. Dr. Doğan ATILGAN
Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi
YAYIN KURULU: Selim KARAAĞAÇ  kagac@science.ankara.edu.tr

Hüsniye ÇELİK        hcelik@ankara.edu.tr
Jülide ÇELİK         jcelik@ankara.edu.tr

mailto:kagac@science.ankara.edu.tr
mailto:hcelik@ankara.edu.tr
mailto:jcelik@ankara.edu.tr

