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Özet
Sosyal ağlar bireylerin ve kuruluşların her türlü bilgi, fikir ve belge paylaşımına imkan tanıyan iletişim
ortamlarıdır. Sosyal ağların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve bireylerin günlük yaşamının bir parçası
haline gelmektedir. Bireyler gündemi, olayları, vb. sosyal ağlar aracılığıyla takip eder hale gelmiştir. Bireyler
sosyal ağlar sayesinde ortak çalışmalar yapmakta, çalışmalarını ve araştırmalarını sosyal ağlar aracılığıyla
paylaşabilmektedirler. Web 2.0 teknolojileri araştırmacılara ve akademisyenlere akademik çalışmalarını
yürütmek ve sonuçlarını paylaşmak için yeni imkanlar sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde araştırmacılar,
kendi çalışmalarını paylaşmak, yeni çıkan yayınları takip etmek, diğer araştırmacılarla işbirliği içinde çalışmalar
yapmak vb. olanaklara sahip olabilmektedirler. Bu amaçla Facebook, Twitter gibi genel amaçlı sosyal ağların
yanı sıra akademik çalışmaların paylaşıldığı sosyal ağlar da kullanılmaktadır. Bu ağlara Academia.edu, Epernicus
Network, ResearchGate, Methodspace, Sciencestage gibi siteler örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada
Academia.edu ve ResearchGate akademik sosyal ağları ele alınacak ve bu ağlarda kayıtlı olan Anadolu
Üniversitesi’nde görevli akademik personel üzerinde araştırma yapılacaktır. Araştırma ile akademik personelin
akademik sosyal ağları kullanım düzeyi, kullanım amacı, kullanım sıklığı gibi sorulara cevap aranacaktır.
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USAGE LEVEL OF ACADEMIC SOCIAL NETWORKS BY ACADEMIC STAFF:
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Abstract
Social Networks are communication medium which enable individuals and institutions to share every kind of
information, idea and documents. Usage of social networks are becoming widespread day by day and they
have become part of the individuals lives. Individuals are following up the news and events via social networks.
Also individuals can make joint studies with the help of the social networks, share their works and researches
via social networks. Web 2.0 technologies provide new opportunities to the researchers and the academicians
for carrying out their studies and sharing the results. Thanks to these technologies, researchers have the
opportunity of sharing their works, following recent publications, making joint studies with the other
researchers etc. Besides common social networks such as Facebook, Twitter, social networks on which
academic studies are shared, are also used for this aim. Sites such as Academia.edu, Epernicus Network,
ResearchGate, Methodspace, Sciencestage can be given as an example of these sites. In this study,
Academia.edu and ResearchGate academic social networks will be discussed and the research will be
conducted on academic staff of the Anadolu Univesity of whom are registered on these web sites. Answers to
the questions of usage level, usage aim, usage frequency of the academic staff will be seeked with this study.
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