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Taíeron Sistemi Tehdit Yaratõyor
Yedinci ders “Nükleer Santral Çalõíanlarõna Düzgün Saðlõk Yönetimi Saðlanmalõdõr” baílõðõ altõnda veriliyor. Bu bölümde santralda hem normal
üretim döneminde hem de kaza sonrasõ dönemde
çok katmanlõ taíeronluk sisteminin uygulandõðõ
belirtilerek, güvencesiz çalõítõrõlan, günlük ücret
ödenen iíçilerin saðlõk sigortalarõnõn bile olmadõðõ anlatõlõyor. Geçici iíçilere hayatlarõ boyunca
ücretsiz tõbbi yardõm saðlanmasõ isteniyor.
“Yaíam Tarzõ ve Toplumlarõn Yeniden Kurulmasõnõn Önemi Görmezden Gelinemez” baílõðõ altõnda
sekizinci derse yer verilirken, dokuzuncu ders ise
“Kazadan Etkilenenlerin Haklarõ ve ñyileímesi için
Kanunlar, Onlarõn Katõlõmõ ile Yapõlmalõdõr” baílõðõ
altõnda okuyucuya sunuluyor.
Son ders için ise “Tazminat Giderleri Vergi Ödeyenlerin Üzerine Yüklenir” baílõðõ kullanõlmõí.
Kaza sonrasõ oluían maliyetlerin de yurttaílara
yüklendiði anlatõlan bu bölümde, nükleer enerjinin maliyeti hesaplanõrken, kazadan kaynaklõ
hasarlarõn da dahil edilmesi gerektiði vurgulanõyor.
Kitapçõðõn üçüncü bölümünde ise “Uluslararasõ
Kanun ve Felaket Risk Azaltma Çerçevesi” baílõðõ
altõnda ilgili uluslararasõ mevzuata iliíkin okuyucuya temel bilgiler aktarõlõyor.

TÜRKñYE’NñN TAM METñN BñLñMSEL
VERñTABANI PLATFORMU: arastirmax
Oylum Yõldõr

Arastirmax, kullanõcõlarõnõn gereksinim duyduklarõ bilgiye; sõnõflandõrõlmõí olarak, elektronik
ortamda, ücretsiz íekilde eriímelerini saðlamak
amacõyla kurulmuí, Türkiye’nin ilk tam metin
Bilimsel Yayõn ñndekslerinden biridir. ñstanbul
Üniversitesi’nde çalõían bir grup öðretim üyesi
ve öðrencinin gönüllü çalõímalarõyla oluíturulmuítur ve ticari bir amaç gütmemektedir. Arastirmax, kullanõcõlarõna, bilgiye eriíim ve yeni bilgi
yaratõm süreçlerinde etkin bir biçimde yararlanabilecekleri, istenilen ölçüt üzerinden geliímií
arama, sõnõflama, içerik indirme ve yazdõrma gibi
seçenekler sunmaktadõr. Bireysel araítõrmalarõ
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için; bilim insanlarõ, araítõrõcõlar, yazarlar, akademisyenler, öðretmenler, çalõíanlar, devlet adamlarõ, vatandaílar, öðrencilerin yanõ sõra kurumsal
çerçevede de bilgi uzmanlarõ veya bilgi-belge
yöneticileri olarak çalõían kütüphaneciler, aríivciler, enformasyon ve dokümantasyon uzmanlarõ
da Aratirmax’den faydalanmaktadõr.
Harvard Üniversitesi Kütüphane Müdürü Robert Darnton’õn “Hepimiz aynõ ikilemi yaíõyoruz. Fakülte olarak araítõrma yapõyoruz, makaleler yazõyoruz. Ama bunlarõn sonuçlarõnõn yer
aldõðõ yayõnlarõ parayla alõyoruz. Bu çok saçma
bir sistem” sözleri Arastirmax’in kuruluí amacõnõ
oluíturan bakõí açõsõnõ yansõtmaktadõr. Kamunun
kendi ürettiði bilimsel yayõnlara eriíebilmek için
içerik saðlayõcõlara, çeíitli sözleímeler karíõlõðõnda ödenen ücretler, bilgi üretenlere ödenenlerin
de üzerinde. Bilgi üreticilerinin çõktõlarõnda çok
az katkõsõ olan birimlerin, bu çõktõlardan en fazla
payõ aldõðõ görülmektedir. Bir bilimsel yayõnõn ortaya çõkmasõ için kamunun katlandõðõ maliyetin
oldukça yüksek olduðunun bilinciyle, üretilen bu
bilgilerin elektronik ortamda eksiksiz ve ücretsiz
olarak kullanõcõlara ulaítõrmak Arastirmax’in misyonunu oluíturuyor. Türkiye’nin ulusal ve uluslararasõ düzeyde Türkçe yazõlmõí lider bilimsel bilgi
içerik saðlayõcõsõ ve indeksi olmaksa Arastirmax’in
vizyonu olarak tanõmlanmõí.
ñndekslenme Süreci

Arastirmax dergilere çoklu indekslenme imkânõ
da sunmakta, bir hakemli dergi birden fazla indekse girebilmektedir. Aday dergi yöneticilerinin
indekslenme taleplerinin alõnmasõnõn ardõndan
Arastirmax Deðerleme Kurulu, dergileri çeíitli kriterlere göre deðerlendirmektedir. ñndekslenmeye
uygun bulunan yayõnlarõn arastirmax.com sitesinde indekslenip yayõnlanabilmesi için gerekli
izinlerin alõnmasõnõn ardõndan dijital yayõnlarõn
sisteme yüklenip eriíime açõlmasõ Arastirmax ekibince gerçekleítirilmektedir. ñndekslenen dergilerin yayõnlanma periyotlarõnõn takip edilmesi ve
güncellenmesiyle beraber yayõn politikasõ, yayõn
dönemleri, sõklõðõ, yer aldõklarõ diðer indeksler,
web sitesi, iletiíim bilgisi gibi güncel bilgilerinin
elektronik ortamda yer almasõ saðlanmaktadõr.
Arastirmax bu dergilerin bilinirliliðinin artõrõlmasõnda da yardõmcõ olmaktadõr.
Arastirmax, farklõ veri kaynaklarõyla iletiíime
geçebilen geliítirilebilir modüllere ve esnek programlama imkânlarõna sahip olan açõk kaynak
kodlu bir içerik yönetim sistemi kullanmaktadõr.
Bu sistem ile arama motoru optimizasyonu geliíkin biçimde saðlanabilmekte, dergilere esnek,
fonksiyonel arayüz tasarlama imkanlarõ, sosyal
paylaíõm siteleri ile entegrasyon ve farklõ platformlarda çalõíabilme imkanlarõ da sunabilmektedir. Arastirmax hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi
edinmek için arastirmax.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Odamõzõn çõkardõðõ EMO Bilimsel Dergi de Arastirmax tarafõndan taranarak indeks sistemine dahil
edilmektedir.
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