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Web of Science Core Collection 
Başvuru Rehberi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bir profil oluşturarak: 

 

 

 

Web of Science Profiliniz  

İlgi alanınızla en alakalı yüksek kaliteli araştırmayı bulmak için 

bilim, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimlerdeki en iyi dergileri, 

konferans bildirilerini ve kitapları tarayabilirsiniz. Bağlantılı atıf 

referanslarını kullanarak alanınızda çalışan uzman araştırmacılar 

tarafından kurulan makaleler arasındaki konu bağlantılarını 

keşfedebilirsiniz. 

Web of Science Core Collection Nedir? 

• Kayıtları EndNote online’a kaydedin  
• Publons ile entegre edin 
• Yazar kayıtlarınızı belirtin ve yazar geri bildirimi sağlayın  
• Tarama geçmişlerini ve alarmları kaydedin  
• Özel tarama ayarlarınızı kaydedin 
• Marked listelerini kaydedin 
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Tarama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarama araçları  

 

  

Tarama operatörleri      Joker karakterler  Kelime grubu tarama  

Tüm tarama terimlerinizi içeren kayıtları 
bulmak için AND kullanın  
 
Tarama terimlerinizden herhangi birini 
içeren kayıtları bulmak için OR kullanın  
 
Belirli kelimeleri içeren kayıtları 
taramanızdan hariç tutmak için NOT 
kullanın  
 
NEAR/n kullanarak belirli bir sayıda (n) 
sözcük içinde tüm terimleri içeren kayıtları 
bulun (stress NEAR/3 sleep) 
 

Adres taramasında aynı adres satırındaki 
terimleri bulmak için SAME kullanın    
(Tulane SAME Chem) 

Kelimelerin çoğul biçimlerine ve 
çeşitli yazımlarına ulaşmakta daha 
fazla kontrol için kesme sembollerini 
kullanabilirsiniz 
 
* sıfır dahil herhangi bir sayıda 
karakter 
 
? tek karakter   
 
$ sıfır veya tek karakter  

 

Topic veya başlık taramalarında 
tam bir kelime grubu taramak 
için kelime grubu tırnak içine 
alınır. Örneğin, “energy 
conservation” sorgusu tam 
olarak energy conservation 
ifadesini içeren kayıtları bulur. 

 

Bir veri tabanı seçin 

Başka bir içerik seti seçmek 

için açılır menüyü kullanın 

Bir tarama opsiyonu seçin 

Dokümanları, Yazarları veya 

Atıf Referanslarını tarayın  

Bir tarama alanı seçin  

Tarama alanınızı seçmek için açılır 
menüyü kullanın veya Web of Science 
Core Collection kaydındaki her hangi 
bir alanı taramak için All Fields seçin. 
Birden çok alanı taramak için Add Row 
tıklayın  
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Tarama sonuçları 

 

 

 

  

Sonuçları filtreleme  

En uygun konu 

kategorilerini, yayın 

yıllarını ve daha fazlasını 

bulmak için taramanıza 

odaklanın  

Tarama uyarısı oluşturma  

Yeni eklenen makaleleri e-

posta bildirimleri şeklinde 

almak için bu taramayı bir 

alarm olarak kaydedin. 

Sonuçlarınızı sıralayın 

Tarihe, atıflara, kullanıma 

ve daha fazlasına göre. 

Relevance- İlgililik 

varsayılandır. 

Atıf Raporu oluşturma  

10,000’den az kaydı olan 

herhangi bir sonuç kümesi 

için bir atıf raporu oluşturun 
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Makale Kaydı 11 
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 Topic Taramasına dahil edilen alanlar 

 Başlık 

Tüm başlıklar yayınlandığı gibi 
indekslenmiştir. Farklı dillerdeki başlıklar 
(US) İngilizce’ye çevrilmiştir. 

 Özet 

Tüm özetler derginin sağladığı gibi indekslenir. (1991’den 
günümüze) 

 

 Yazar Anahtar kelimeleri 

Yazar anahtar kelimeleri orjinal 
makaleden indekslenir ve taranabilirdir. 

 KeyWords Plus 

KeyWords Plus atıf yapılan başlıklardan harmanlanan kelimeler 
veya kelime gruplarıdır.  

 Ek Alanlar 

 Yazar isimleri  

Tüm yazarlar indekslenir. Soyadını ve 
ismin baş harfini yazarak tarayabilirsiniz.  
(e.g. Garfield e). 

 Yazar tanımlayıcı Author identifiers 

Web of Science ResearcherID ve 
ORCID ID varsa taranabilir ve görüntülenebilirler. Web of Science 
ResearcherID’ler  publons.com adresinde Publons profilleri ile 
ilişkilendirilir. ORCID verileri orcid.org.adresinden harmanlanır.  

 Adresler ve Afiliasyonlar  

Tüm yazar adresleri indeklenmiş ve 
taranabilirdir. Karmaşık kurum isimleri 
veya birçok adres varyasyonu olan 
kurumları tanımlamaya yardımcı olmak 
için Afiliasyon isimleri tekilleştirilir ve 
kullanılır.  

 Fon Bilgileri  

Fon sağlayıcılar, hibe numaraları ve fon alındığını bildiren metin 
taranabilirdir (erişilebilirliği indekslere göre değişir). 
 

 Dergi Bilgisi  

Dergi atıf performans verileri, Journal 
Citation Reports’dan sağlanır.  Web of 
Science konu kategorisi veya derginin 
bulunduğu kategoriler yer alır, ayrıca 
kategoride sıralanır ve kategori 
performansında quartile durumunu içerir. 
Journal Impact Factor Journal Citation 
Reports aktif aboneliği olan kullanıcılar 
için görüntülenir.  

 Atıf Ağı 

• Cited References 
• Times Cited Counts  
• Related Record Search 
• Citation Alerts  

 
Times cited sayısı Web of Science Core Collection ve Web of 
Science platformunda (Web of Science Core Collection, Biosis 
Citation Index, Chinese Science Citation Database, Data Citation 
Index, Russian Science Citation index ve SciELO Citation Index) her 
kayıtta görüntülenir. Sayılar tüm doğru atıfları yansıtır ve 
aboneliğiniz ile sınırlı değildir.  

 Cited References   

Tüm atıf yapılan referanslar 
indekslenmiştir ve ‘Cited Reference 
Search’ aracılığıyla taranabilir. Citation 
Network alanında ‘Cited References’ 
linkine tıklayın ve atıf yapılan referansları 
görüntüleyin. 

 Kullanım Sayısı 

Son 180 günlük ve 2013’ten beri olan tam metin tıklamalarının 
sayısını veya bibliyografik bilginin aktarılma sayısını görebilirsiniz. 
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Cited Reference Search 

İlk adım  İkinci adım  

• Cited Reference Search taramasına gidin. 

• Atıf yapılan başlığı, yazarı, yayını, yılı, cilt, sayı veya 
sayfasını tarayın. 
 

Referansları, varyasyonlarını da dahil ederek seçin, sonuçları 
görüntülemek için ‘See Results’ butonuna tıklayın. 
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Cited reference tarama ipuçları:  

• Atıf yapılan yazar ve çalışma için joker karakterleri kullanabilirsiniz. (sayfa 2) 
• Taramanızı tamamlamadan önce varyasyonları kontrol edin (bazen yayınlarda atıflar yanlış verilebilir).  
• “Citing Articles” sayısı Web of Science Core Collection’ın tüm yıllardan ve edisyonlarından atıfları yansıtır- hatta abone 

olmadığınız yıllar ve edisyonlardan 
• Kitaplara, patentlere, resmi dokümanlara vb. yapılan referanslar da dahil olmak üzere atıf yapılan tüm referanslar indekslenir ve 

taranabilir. Web of Science içindeki tüm kaynak kayıtlarında, ikincil atıf yapılan yazarlar, tam kaynak başlıkları ve standart 
olmayan kaynak kısaltmaları otomatik taranır. Bu tür taramaların kısmi sonuçlar getirebileceğini unutmayın.  

2012 yılından itibaren tüm referanslar ‘non source’ kayıtlar (kitaplar, gazeteler vb.) yayınlandıkları gibi indekslendi. (yazarların tam 

listesi, tam başlık vb.) Tam referans bilgisi için ‘Show Expanded Titles’ üzerine tıklayınız. 
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Yardım 

 

 Detaylı ürün açıklamaları için herhangi bir sayfadaki Help butonuna 
tıklayın, tarama ipuçları ve örnekler dahildir.  

 

Web of Science hakkında haberdar olmak için: 
https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup 

 

Bölgenizdeki Teknik Yardım Masası için: 

support.clarivate.com/s/ 

 

Öğrenme Portalını ziyaret ediniz: 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/ 

 

https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup
https://support.clarivate.com/s/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/

