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Abstract 
Land Administration Domain Model (LADM) is explained as spatial data 

modeling, in order to constitute a common standard structure in terms of the basic 

features of the land administration management systems. Studies in this area were 

evaluated as a result of a bibliometric analysis. The extent of the evaluation is 

limited with the SCOPUS database. SCOPUS database is one of the largest peer-

reviewed summary and citation databases. 124 publications were found on the 

SCOPUS database related to LADM. According to the results of the analyzes, the 

most study was done in 2015 and the least study was done in 2005. When the 

distribution of the publications to the journals is examined, it is the Land Use 

Policy which has the most publication in the field of land administration. 

Lemmen and Van Oosterom are the most widely published authors in this field. 

The most recent publication about LADM was produced in Delft University of 

Technology in the Netherlands. This subject has been most related to social 

sciences and environmental sciences, and most of the publications are articles. 

The most cited year is 2017 but the most commonly cited publication is named 

“Core Cadastral Domain Model” and pulished at 2005 by the leadership of Van 

Oosterom and Lemmen. The subject was controlled by Lotka's law and the 80/20 

rule and it was determined that it did not comply with the law and the rule. The 

results of these analyzes were evaluated and recommendations were made. 
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Özet 

Arazi idaresi sistemlerinin temel benzer özellikleri bakımından ortak bir 
standart yapı oluşturma amacıyla konumsal veri modelleme çalışmalarına 
“Arazi İdaresi Temel Modeli” adı verilir. Bu alanda yapılan çalışmalar bir 
bibliyometrik analiz sonucunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamı 
SCOPUS veri tabanı ile sınırlandırılmıştır. SCOPUS veri tabanı en geniş hakem 
denetimli özet ve atıf veri tabanlarından biridir. SCOPUS veri tabanında arazi 
idaresi temel modeli (AİTM) ile ilgili 124 adet yayın bulunmuştur. Analizlerin 
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sonuçlarına bakıldığında bu alanda en çok çalışma 2015 yılında yapılırken en 
az çalışma 2005 yılında yapılmıştır. Bu alanda yapılan yayınların dergilere 
dağılımları incelendiğinde arazi idaresi temel modeli alanında en çok yayına 
yer veren dergi Land Use Policy olmuştur. Bu alanda en çok yayını yapan 
isimler Lemmen ve Van Oosterom’dur. Arazi idaresi temel modeli konusunda 
yayın üreten kişiler en çok Hollanda’da Delft University of Technology’dedir. 
Bu konu en çok sosyal bilimler ve çevre bilimleri ile ilgili degilerde yer 
bulmuştur ve yayınların büyük kısmı makale türündedir. Toplam atıfların en 
yoğun olduğu yıl 2017’dir ancak en çok atıfı alan yayın 2005 yılında Van 
Oosterom ve Lemmen öncülüğünde yapılan “The core cadastral domain 
model” isimli yayındır. Konunun Lotka yasası ve 80/20 kuralına uyumu 
kontrol edilmiş ve hem yasaya hem de kurala uymadığı tespit edilmiştir. Bu 
analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde 
bulunulmuştur.  

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
20 Ekim 2018 
Kabul Tarihi 

30 Aralık 2018 

 

1. Giriş 

Küreselleşen dünyada gelişen teknoloji sonucunda kitlesel iletişim araçları günlük 
hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu gelişim ile bilim dünyasında paylaşımlar 
daha etkin şekilde yapılmaya başlanmış, bilimsel etkileşimler artmış, bilgiye 
ulaşmak kolaylaşmıştır. Bilimsel çalışmalara ulaşmak amacıyla yapılan 
araştırmalarda, konferans ve projelerin bilim dünyasına arz edilmesinde, yazılı 
metinlere (makale, bildiri, vb) atıflar yapılması konusunda web kullanımı 
ilerlemiştir. Bibliyometri ifadesi istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin iletişim 
ortamlarına uygulanması ve bilimsel metinlerin analizi olarak tanımlanabilir 
(Pritchard, 1969, Polat ve Alkan, 2015). Ulusal çalışmaların ve uluslararası 
platformdaki uzmanlık alanlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi 
bibliyometrinin niceliksel değerlendirmeleri ile mümkün olmaktadır (Zan, 2012). 
Archambault ve Gagné’ye (2004)  göre bibliyometri bilimsel bilginin üretiminin 
ölçülmesi ve yayılması için kullanılan yöntemler  dizinidir (Zan, 2012).  

İnsanoğluyla arazi arasındaki ilişkiyi düzenleyen arazi idaresi sistemleri (AİS) 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenebilmektedir. Bu bağlamda 
AİS bireysel ve kurumsal düzeyde akademik çalışmalara konu olan önemli 
alanlardan biri haline gelmiştir. Arazi idaresi kavramı haritacılık, kamu idaresi, 
maliye vb. birçok alanda önemli bir bilimsel çalışma alanı haline gelmiştir. Arazi 
idaresi sistemlerinin temel benzer özellikleri bakımından ortak bir standart yapı 
oluşturma amacıyla konumsal veri modelleme çalışmaları gerçek anlamda ilk kez 
2002 yılında Van Oosterom ve Lemmen tarafından dile getirilmiştir. Arazi idaresi 
ile ilgili işlemleri standartlaştırmak, iş akışının sağlıklı yürütülmesini sağlamak ve 
bu alandaki işlemlerde verimliliği sağlamak adına Arazi İdaresi Temel Modeli 
(AİTM) (Başlarda Temel Kadastro Modeli olarak ifade edilmiştir) geliştirilmiştir. 
AİTM’ye öncülük eden bu bilimsel çalışmalar ile birlikte AİTM, 2012 yılında 
uluslararası bir standart olarak kabul edilmiş ve ISO 19152 adını almıştır. Bu 
çalışmalar hem yazılı metinlerde hem de internet ortamındaki veri tabanlarında 
saklanmaktadır. Bu veri tabanlarından biri de SCOPUS’tur. SCOPUS en geniş hakem 
denetimli literatür (bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans raporları) özet ve atıf 
veri tabanlarından biridir. Bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, sanat ve beşeri 
bilimler alanlarında dünyadaki araştırma sonuçlarının kapsamlı bir genel 
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görünümünü sağlayan SCOPUS, araştırmaların takibi, analizi ve görselleştirilmesi 
için akıllı araçlar içermektedir.  

Bu çalışmada bibliyometrik verilere dayanarak SCOPUS veri tabanındaki AİTM 
literatürünün genel özelliklerinin ve yapısının ortaya konulması amaçlanmıştır.  Bu 
bağlamda, dünyada 2005-2018 yılları arasında AİTM ile ilişkili üretilen bilimsel 
yayınlar bibliyometrik açıdan analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, SCOPUS 
veri tabanında yer alan ve başlık, özet ve anahtar sözcüklerinde en az bir kez 
“Arazi İdaresi Temel Modeli (Land Administration Domain Model)” kavramı geçen 
bilimsel yayınlardır. Yapılan taramada elde edilen 124 dokümanın incelenmesi için 
kullanılacak yöntem ikinci bölümde anlatılmıştır. 124 dökümanın analizi üçüncü 
bölümde grafikler ve tablolar ile açıklanmıştır ve son bölümde elde edilen 
sonuçlara ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada, SCOPUS akademik veri tabanı içerisinde taranan tüm yayınlar içinde 
“Arazi İdaresi Temel Modeli (Land Administration Domain Model – LADM)” 
ifadesini içeren 124 çalışma bibliyometrik açıdan incelenmiştir. Yapılan analizde 
yazar sayısına, atıf sayısına, çalışmaların yıllara göre dağılımına, kurum türüne, 
yazarların birbirleri ile etkileşimine, bu konu ile ilgilenen ülkelere, yapılan 
yayınların türlerine göre sayısal veriler elde edilmiş ve grafiklere dökülerek 
aktarılmıştır. 

3. Bibliyometrik Analiz Uygulaması 

3.1. Zamansal Analiz 

Arazi idaresi temel modeli ile ilgili çalışmalar 2005 yılı dolaylarında gündeme 
gelmiştir. Bu kavram gündeme gelene kadar arazi idaresinin standartlaştırılması 
ile ilgili çalışmalar Temel Kadastro Modeli (The Core Cadastral Domain Model) 
başlığı altında yapılmaktaydı. Yıllara göre yayımlanan makale sayısı Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Grafiğe göre 2012 yılına kadar yapılan çalışmalar bu tarihten 
sonraki çalışmalara oranla düşük kalmıştır. Arazi idaresi temel modeli ile ilgili 
çalışmalar 2013 yılında yoğunlaşmış ve 2015 yılında en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. Bunan sebebi ülkelerin bu modeli kendi kadastro yapılara uyarlama 
çalışmalarına başlamalarıdır. Yıllara göre yayınlanan ortalama çalışma sayısı 
8.26’dır. 
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Şekil 1. Arazi İdaresi Temel Modeli ile ilgili çalışmaların yıllara göre dağılımı 

 
 

15 yıl içerisinde yapılan yayınların SCOPUS içerisinde taranan indeksli ve indekse 
girmeyen dergiler arasındaki dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Grafiğe göre arazi 
yönetim kanunları ve uygulamaları ile ilgilenen Land Use Policy dergisi bu alanda 
yapılan yayımlar için en çok tercih edilen platformdur. 

Şekil 2. Arazi İdaresi Temel Modeli konusunun SCOPUS veri tabanı içerisinde tarandığı dergilerin 

yıllara göre dağılımı 

 

3.2. Yazar Analizi 

Yayımlanan 124 çalışmada toplam 159 farklı yazar katkıda bulunmuştur. Şekil 3’de 
görüldüğü üzere bu alanda en çok çalışma yapan yazarlar Lemmen (12) ve Van 
Oosterom (9)’dur. Bu iki yazarın çalışmaları incelendiğinde arazi yönetimi temel 
modeli konusunda öncü yayınlar yaptıklarını ve bu alanın gelişmesinde önemli 
katkılar sağladıkları görülmektedir. Aynı zamanda bu yazarlar International 
Federation of Surveyors (FIG) toplantılarında arazi idaresi konusu için 
komisyonlar kurulmasına ortam hazırlayan çalışmalarının birçoğunu ortak 
yürütmüşlerdir. 
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Şekil 3. Arazi İdaresi Temel Modeli konusunda çalışan yazarların yaptıkları yayın sayısına göre dağılımı 

 

3.3. Kurumsal Analiz 

SCOPUS veri tabanında arazi idaresi temel modeli ile ilgili yayın yapan yazarların 
çalıştığı kurumlar Şekil 4’te gösterilmiştir. Grafiğe göre konuyla ilgili en çok 
çalışma yapan ilk üç kurum Delft University of Technology, Universiti Teknologi 
Malaysia ve University of Twente’dir. Türkiye’de arazi idaresi alanının 
standartlaştırılması ile ilgili akademik çalışmaları yürüten üniversiteler Yıldız 
Teknik Üniversitesi (8) ve Karadeniz Teknik Üniversitesidir (6). Arazi idaresi 
alanındaki çalışmalara öncü olan Lemmen, Oosterom gibi yazarların bağlı olduğu 
üniversiteler ve ülkeler incelendiğinde Şekil 5’te görülen grafik ortaya çıkmaktadır. 
Görüldüğü üzere Hollanda bu konuda öncü ülkelerden biridir. Türkiye’de de arazi 
idaresi temel modeli ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığı için 2. Sırada yerini 
almıştır. 

Şekil 4. Arazi İdaresi Temel Modeli ile ilgili çalışma yapılan kurumların dağılımı 
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Şekil 5. Arazi İdaresi Temel Modeli ile ilgili çalışma yapılan üniversitelerin dağılımı 

 

3.4. Yayın Türleri ve Alanları Analizi 

Arazi yönetimi temel modeli ile ilgili SCOPUS veri tabanında yapılan yayınların 

bilimsel alanlara göre sınıflandırıldığı pasta dilim diyagram Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Diyagram incelendiğinde arazi idaresi standartları en çok sosyal bilimler (%20.7), çevre 

bilimleri (%20) ve dünya ve yeryüzü bilimleri (%19) ile ilişkilendirilmiştir. Arazi 

idaresi kavramı hem sosyal yaşamı etkileyen bir konu olmasının yanı sıra sistematik 

düzenlemeler ve teknolojik altyapılar gerektirdiğinden mühendislik ve doğa bilimleri ile 

de ilişkilidir. Taşınmazların mülkiyet hakları, kısıtlılıklar ve sorumluluklar tarafların 

hukuki alanlarda yönetimsel roller oynadığından arazi idaresi kavramı ekonomiyle ve 

zirai bilim dallarıyla da ilişkilidir. 

Şekil 6. Arazi İdaresi Temel Modelinin SCOPUS veri tabanında bilim türlerine göre dağılımı 

 

 

Arazi idaresi temel modeli ile ilgili SCOPUS veri tabanında mevcut olan yayınların 

türleri analiz edildiğinde Şekil 7’deki gibi bir diyagram oluşmaktadır. Bu diyagram 

incelendiğinde yayınların büyük çoğunluğunun makale (%60.5) formatında yer aldığı 

görülmektedir. Makalelerin ardından yayın sıralamasında ikinci sırada konferans 

bildirileri (%29.8) gelmektedir. Bu durum şunu göstermektedir; bu alan ile ilgili kitap 

bölümleri niceliksel olarak diğer yayınlara göre azdır ve geliştirilmesi gereken yayın 

türüdür. 
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Şekil 7. Arazi İdaresi Temel Modelinin SCOPUS veri tabanı içerisinde yayın türlerine göre dağılımı 

 

 

3.5. Yayın Türleri ve Alanları Analizi 

SCOPUS veri tabanında yer bulan 124 yayına farklı eserlerden toplam 289 atıf 

yapılmıştır. Yapılan atıfların yıllara göre dağılımı Şekil 8’de gösterilmiştir. Grafik 

verilerine göre 2006 yılında 1, 2007 yılında 3, 2008 yılında 7, 2009 yılında 4, 2010 

yılında 5, 2011 yılında 10, 2012 yılında 12, 2013 yılında 21, 2014 yılında 18, 2015 

yılında 34, 2016 yılında 32, 2017 yılında 80 ve 2018 yılında 59 atıf yapılmıştır. Yıllara 

göre ortalama atıf sayısı 22.2’dir.  

Şekil 8. SCOPUS veri tabanındaki yayınlardan Arazi İdaresi Temel Modeli konusunda yapılan atıf 

sayılarının yıllara göre dağılımı 

 

Atıf alan yayınlar analiz edildiğinde Tablo 1’de görülen değerler ortaya çıkmıştır. 

Tabloya göre en çok atıf alan yayın 2006 yılında van Oosterom P., Lemmen C., 

Ingvarsson T., van der Molen P., Ploeger H., Quak W., Stoter J. Ve Zevenbergen J. 

tarafından Computers, Environment and Urban System dergisinde yayınladıkları “The 

Core Cadastral Domain Model” isimli makale olmuştur. Bu çalışma yayınlandığı 

dönemde ve sonrasında arazi idaresi temel modeli gelişene kadar Kadastro Temel 

Modeli kapsamında öncü yayın niteliği taşımıştır. Bu sebeple atıf sayısı diğer 

yayınlardan fazladır. 

3.6. Sosyal Ağ Analizi 

Sosyal ağlar, taraflar arasındaki, kurumsal, siyasal ailevi, gayri resmi, coğrafi veya 
herhangi başka bir  şekildeki ilişkiler  sonucu ortaya çıkmaktadır. Sosyal varlıkların 
arasındaki bağın ve bu bağın anlamının anlaşılması olarak  da 
tanımlanabilirler  (Demir  vd. 2011). Sosyal ağ analizi bu sosyal yapı içindeki 
kişiler, kurumlar, gruplar ya da birbiriyle ilişki içinde olan her türden yapıyı 
analiz etmek ve bir  birey veya bir gruba ilişkin çıkarımlarda bulunarak bilgi 
üretmek amacıyla kullanılmaktadır (Martino ve Spoto 2006). Sosyal ağ 
düzeneğindeki aktörler (node) düğüm olarak ifade edilmekte ve bu 
aktörler arasındaki ilişkiler de bağlarla (edge) açıklanmaktadır. Bir ağın büyüklüğü 
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o ağın aktör sayısı ile belirlenmektedir. Yazarların birbirleri ile ilişkileri NodeXL 
programı ile analiz edilmiştir. Aktörler (yazarlar) arasındaki ilişki çizgisel 
olarak belirtilmiştir, bu çizginin sayısı artıkça aradaki sosyal ağın yoğunluğu da 
artmaktadır. Yazarlar arasındaki sosyal ağ Şekil 9’da sunulmaktadır. Bu analiz 
yazarların hangi diğer yazarlarla çalıştığını ve bu çalışmaların yoğunluğunu 
saptamak için yapılmıştır. Yayın sayısının niceliğine göre yazarlar merkezde yer 
almaktadır. Yani yayın sayısı fazla olan yazar merkezde az olan yazar dışarda yer 
almıştır. Şekil incelendiğinde Lemmen ve Van Oosterem merkezdedir, bu da yayın 
sayılarının ve etkileşimlerinin diğer yazarlardan fazla olduğunu anlatır. Sosyal ağ 
incelendiğinde aktörler  arasında işbirliğinin oldukça fazla olduğu görülür. 
Özellikle farklı aktörler  arasında yapılan çalışmalar  bilginin daha güvenilir ve 
sağlıklı şekilde paylaşıldığını gösterir böylece bilginin doğruluğu daha da artmış 
olur. 

Şekil 9. Yazarlar arasındaki sosyal ağ analizi 

 

3.7. Bibliyometrik Yasa Analizi 

Lotka Yasası bir alanda, yazarların %60’ının bir makale ile, %15’inin 2 makale ile, 
%7’sinin 3 makale ile katkıda bulunduğunu varsaymaktadır  (Potter, 1981; Birinci, 
2008). Bu çalışma için Lotka yasasına uyumu kontrol edildiğinde bir yayın ile 
konuya katkıda bulunan yazar oranı %45, iki yayın ile katkıda bulunanların oranı 
%21 ve üç yayın ile katkıda bulunanların oranı %9’dur. Bu durumda bu alanda 
yapılan yayın-yazar oranı Lotka yasasına uymamaktadır. 80/20 kuralı olarak  da 
bilinen Pareto yasası, tahmini olarak  parçaların (makaleler, dolaşım sayısı, atıfta 
bulunma sayısı, yayın sayısı…)  %80’inin, kaynakların (dergiler, yazarlar…)  hemen 
hemen %20’si tarafından gerçekleştirileceği fikrinden oluşmaktadır (Zan 2012). 
Bu kuralı bu çalışmaya uyarladığımızda yayımlanan makalelerin %80’ni toplam 
yazarların %20’si tarafından yazılmalıdır. Analize göre 124 yayının %80’i olan 99 
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yayını 25 farklı yazar yazmıştır. Ancak bu rakam toplam yazarların %15,7’sini 
oluşturur. Bu verilere göre analiz sonucu bu kuralara uymamaktadır. 

Tablo 1. Arazi İdaresi Temel Modeli konusunda SCOPUS veri tabanında yapılan yayınların aldığı 

atıflara göre incelemesi 
Başlık 

Tarih <2014 2014 2015 2016 2017 2018 >2018 
Toplam 

Atıf Sayısı 

The core cadastral domain model 2006 31 3 7 2 5 6 1 55 

The Land Administration Domain 

Model 
2015 0 0 0 5 18 11 1 35 

Data model for the collaboration 

between land administration systems 
and agricultural land parcel 

identification systems 

2010 6 4 8 6 5 5 1 35 

3D cadastre in the Netherlands: 
Developments and international 

applicability 

2013 2 1 6 4 9 3 0 25 

The Land Administration Domain Mod
el (LADM): Motivation, 

standardisation, application and further 

development 

2015 0 0 0 4 5 5 0 14 

How the ISO 
19152 Land Administration Domain M

odel performs in the comparison of 

cadastral systems: A case study of 
condominium/co-ownership in Quebec 

(Canada) and Alsace Moselle (France) 

2013 1 0 2 2 4 4 0 13 

The land administration domain model (
LADM) as the reference model for the 

Cyprus land information system (CLIS) 

2013 0 0 3 2 3 4 0 12 

The application of 

the Land Administration Domain Model
 in building a country profile for the 

Polish cadastre 

2015 0 0 0 1 5 5 0 11 

Design research for cadastral systems 2011 3 1 4 0 2 1 0 11 

Integrating legal and physical 
dimensions of urban environments 

2015 0 0 0 2 5 3 0 10 

Further modelling of LADM's rights, 

restrictions and responsibilities (RRRs) 
2015 0 0 0 1 5 3 0 9 

Overview of the north 

American land data assimilation system 

(NLDAS) 

2013 1 4 1 0 2 1 0 9 

Assessment and statistical modeling of 
the relationship between remotely 

sensed aerosol optical depth and PM2.5 

in the eastern United States. 

2012 1 3 2 1 1 1 0 9 

Chapter 22 Regional Real-Time Smoke 

Prediction Systems 
2008 7 1 0 0 1 0 0 9 

LADM and INDOORGML for 

SUPPORT of INDOOR SPACE 
IDENTIFICATION 

2016 0 0 0 0 4 4 0 8 

DEVELOPING and TESTING A 3D 

CADASTRAL DATA MODEL A 
CASE STUDY in Australia 

2012 1 0 0 2 3 2 0 8 

On the use of AMSU-based products 

for the description of soil water content 

at basin scale 

2011 3 1 1 0 3 0 0 8 

GIMMI: Geographic Information and 

Mathematical Models Inter-operability 
2005 7 0 0 0 0 1 0 8 
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4. Sonuç 

SCOPUS veri tabanı yıllardır bilimsel araştırılmaların ulaşılabilirliğinin 
sağlanmasına destek vermiştir. SCOPUS veri tabanında yayınlanan “Arazi İdaresi 
Temel Modeli” konulu 124 adet yayının bibliyometrik analizi yapılmış 
analizler  sonucu makalelerin yaptığı atıflar  incelendiğinde yabancı kaynaklı dergi 
ve eserlerin çokluğu dikkat çekmiştir. Bu durum arazi idaresi temel modeli ile ilgili 
çalışmaların sadece Türkiye’de değil uluslararası platformda da önemli bir yeri 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca yeni bir kavram olarak değerlendirebileceğimiz 
arazi idaresi temel modelinin ülke profillerine uyarlanması aşamasında Türkiye’de 
geliştirilecek birçok konu başlığı olduğu ve yayın sayısının yetersiz kaldığı 
gözlemlenmiştir. Bu bibliyometrik analiz; özellikle arazi idaresi kavramının güncel 
kalmasında, ülkelerin akıllı kentleşme ve arazi politikaları konusunda 
standartlaşmaya gitmesinde bu çalışmaların akademik platformlarda 
geliştirilmesinin önemi yadsınamaz.  

Bibliyografik göstergeler, uzman raporlarında bir araç olarak kullanılmakta ve aynı 
zamanda çeşitli ülkelerde araştırma ve geliştirme politikalarının belirlenmesinde 
bibliyografik  göstergelerden yararlanılmaktadır. Özellikle akademik açıdan, 
akademik yükseltme kriterleri, bilimsel çalışmaların takip edilmesi, bireysel 
akademik başarının ölçülmesi açısından bibliyometrik analiz çok  önemlidir. Bu 
noktada standartlaşmanın getireceği düzen ve sürdürülebilirlik açısından arazi 
idaresi temel modeli ile ilgili yapılacak yayınlar teşvik edilmeli, bu alanda güncel ve 
yenilikçi çalışmalar desteklenmelidir. 

 

Kaynakça 

Archambault, E., ve Gagné, E., V., (2004), The Use of Bibliometrics in  the Social 
Sciences  and Humanities, Final Report 

Birincİ, H., G., (2008), Bibliometric Analysis of Turkish Journal of Chemistry, Bilgi 
Dünyası 2008, 9(2):348369 

Demir, H., Taktak, F., Aladoğan, K., (2011), TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi 
(SNA), Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, p. 8084  

Martino, F., Spoto, A., (2006), Social Network Analysis: A brief theoretical review 
and further perspectives in the  study of Information Technology, 
PsychNology Journal, 2006 Volume 4, Number 1, pp. 53 – 86  

mi 
Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 
Mart 2015, Ankara,Türkiye. 

 

 

 



Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 2018, 4 (2), 43-54.  53 

 

Potter, W., G.,(1981), Lotka’s  Law Revisited, Bibliometrics, Library Trends, 
University of Illinois at Urbana  Champaign Library  

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of 
Documentation, 25, 348-349. 

Zan, B., U., (2012) Doktora tezi, Türkiye’ De Bilim Dallarında Karşılaştırmalı 
Bibliyometrik Analiz Çalışması  

 

 

  



54            Taş Arslan, E. & Alkan, M. (2018). Bibliometric Analysis of Land Administration Domain 
Model: Scopus Database 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Engineering, Science and 
Technology (JoCREST) is the property of Strategic Research Academy and its 
content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder's express written permission. However, users may 
print, download, or email articles for individual use. 


