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BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM VE BİLGİYİ SUNMA DERSİ ÖDEV VE SUNU HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME 

 

Vize notu için 

 

    

Devam Ödev  Sunum/ 

2. Ödev 

Toplam 

30 35 35 100 

 

ÖDEV 

Bölüm (Kurum) -Türkiye- Japonya- Almanya-  USA Karşılaştırma 

*Lisansüstü eğitim yaptığınız KURUM adresli BÖLÜMÜN  son on yıl içerisinde 
makale yayınladığı dergilerin  

(a) Listesi  

(b) etki değerleri (Impact Factor)  ve IF ortalaması  

 

* Lisansüstü eğitim yaptığınız ALAN’da TÜRKİYE adresli son on yıl içerisinde en 
çok makale yapılan dergilerin  

 (a) Listesi 

(b etki değerleri (Impact Factor, IF)  ve IF ortalaması 

* Lisansüstü eğitim yaptığınız ALAN’da -ayrı ayrı- JAPONYA, ALMANYA, USA 
adresli son on yıl içerisinde en çok makale yapılan dergilerin  

(a) Listesi 

(b etki değerleri (Impact Factor, IF)  ve IF ortalaması 

 

 

 



Ve  Karşılaştırma  

 10 yılda 
makale 
sayısı 

Dergilerin makale başına ortalama IF değerleri 

Bölüm   

Türkiye   

Japonya   

Almanya   

USA   

 

 

SUNU 

*İsteyen öğrenci aşağıdaki konuların birinde yada fen bilimleri alanında herkesin 
faydalanabileceği herhangi bir konuda 15-20 dakikalık sözlü bir sunu yapacaktır. 

*Sunular sadece slayt olarak hazırlanmayacak aynı zamanda bilgisayardan 
uygulamaları da gösterilecektir. Bu yüzden ilgili programın dizüstü bilgisayarınıza 
kurulu olarak seminer salonuna getirilmesinde yarar vardır. 

*Sunu yapamayacak öğrencilere 2. Bir ödev verilecek, ve bu ödevlerin konusu 
daha sonra duyurulacaktır. 

*Sunu yapmak isteyen öğrencilerin hangi sunuyu yapacaklarını önceden Prof. Dr. 
Hasan Seçene bildirmeleri gerekir. 

*EndNote ve EndNote Web iki öğrenci tarafından sunulabilir diğerlerinde her bir 
konu bir öğrenci tarafından sunulmalıdır.  

*Aynı konuya birden fazla öğrencinin talip olması durumunda müracaat sırasına 
bakılacak,  sunu yapmak isteyen öğrenci geriye kalan konulardan seçim 
yapacaktır. 

*Faydalı sunulara ait dökümanlar webde ve  sınıf ortamında diğer öğrencilerle 
paylaşılacaktır. 

 

 

 

 



SUNU KONULARI 

MS Word’de İleri Özellikler 

Excell’de Temel Özellikler 

Resim İşleme Programları (Photoshop’ta temel özellikler, Snagit, ABBY Fine 
Reader vb) 

EndNote 

EndNote Web 

Live hizmetleri (Google Docs, Windows Live) 

EBSCO Host’un Detaylı tanıtımı 

Diğer….. 

vb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖDEV Formatı  

Öğrencinin Adı Soyadı: Öğr. No: 
Lisansüstü Eğitimin Alındığı 
Bölüm  

(Örneğin: AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü) 

 
 

Dergi Adı (makale sayısı, n) IF IFxn 

1. J.Org. Chem (100) 8.9 890 

2. Tetrahedron (80) 3.0 240 

3. Synthesis (200) 4.0 800 

4. Turk J Chem (300) 1.0 300 

5. J. Chem. Res (500) 0.5 250 

Lisansüstü eğitim yaptığınız 
bölümün son on yıl 
içerisinde en çok makale 
yayınladığı ilk beş derginin 
ayrı ayrı etki değerleri 
(Impact Factor) ve bunların 
ortalaması 

Ortalama IF =Σ(IFxn)/Σn=2480/1180 2.1 

Dergi Adı IF  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Lisansüstü eğitim yaptığınız 
alanda TÜRKİYE adresli 
son on yıl içerisinde en çok 
makale yapılan ilk beş 
derginin ayrı ayrı etki 
değerleri (Impact Factor) 
ve bunların ortalaması. 
 

Ortalama IF =Σ(IFxn)/Σn=  

Dergi Adı IF  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

* Lisansüstü eğitim 
yaptığınız alanda USA 
adresli son on yıl içerisinde 
en çok makale yapılan ilk 
beş derginin ayrı ayrı etki 
değerleri (Impact Factor) 
ve bunların ortalaması. 
 

Ortalama IF =Σ(IFxn)/Σn=  

Dergi Adı IF  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

* Lisansüstü eğitim 
yaptığınız alanda 
GERMANY adresli son on 
yıl içerisinde en çok makale 
yapılan ilk beş derginin ayrı 
ayrı etki değerleri (Impact 
Factor) ve bunların 
ortalaması. 

 Ortalama IF =Σ(IFxn)/Σn=  

Dergi Adı IF  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

* Lisansüstü eğitim 
yaptığınız alanda JAPAN 

adresli son on yıl içerisinde 
en çok makale yapılan ilk 
beş derginin ayrı ayrı etki 
değerleri (Impact Factor) 
ve bunların ortalaması. 

Ortalama IF =Σ(IFxn)/Σn=  

 


