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WEB OF SCIENCE NEDIR?
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve Insani Bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 
konferans bildirisini duzenli olarak tarayarak arastirma alaninizla en ilgili ve prestijli yayinlara ulasmanizi 
saglar. Arastirma alaninizda yayin ureten  uzman arastirmacilarin calismalarindaki referans bilgilerini ve 
konu iliskilerini kullanarak birbiriyle ilgili tum kayitlara linkler verir. 

Web of ScienceSM

General Search

arama seceneklerinizi ozellestirin 

Arama yapacaginiz tarih araliklarini 
belirleyin. Arama yapmak istediginiz 
indeksleri belirleyin. Es anlamli 
kelimeleri otomatik olarak arayin ya 
dab u ozelligi devre disi birakin.  

arama 

Anahtar sozcuklerinizi ve 
sozcuk gruplarinizi birlestirerek 
Web of Science kayitlari arasinda 
arama yapin.

AND, OR ve NOT gibi islecleri 
kullanarak arastirma alanlari 
arasindaki iliskileri belirleyin.

Add another search field

arastirma alaninizi Belirleyin 

Açılan menuyu kullanarak arastirma 
yapmak istediginiz alanlari belirleyin: 
Konu, Yazar, Yayin Adi, Sponsor Firma 
ya da ResearcherID Numarasi.
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arama Operatorleri 

AND
 
Kullanimi Anahtar sozcuklerinizin tumunu bir arada arar.

OR
 
Kullanimi Anahtar sozcuklerinizi birlikte ya da teker taker arar.

NOT
 
Kullanimi Arama sonuclarinda gecmesini istemediginiz kelimeleri iceren kayitlari eler.  

NEAR/n
 
Kullanimi Sectiginiz iki anahtar kelime arasinda gecmesine izin verdiginiz en fazla kelime

sayisini belirler. (Uyku NEAR/3 sleep)

SAME  Kullanimi Adres alaninda ayni satirda yer almasini istediginiz kelimeleri belirler. (Tulane SAME Chem)

Stemming, Taranmayan Sozcukler, heceleme 
Farkliliklari Butun sozcukler herhangi bir engele ugramadan taranir. 

British/english heceleme farliliklari otomatik olarak taranir.  (Behavior ve Behaviour)

Anahtar sozcuklerin cogul halini (cok farkli olsa bile thooth/theet) farkli fiil zamanlarini (run/running) ve niteleyicilerin farkli 
hallerini (big, bigger ve biggest) otomatik olarak tarar. Otomatik tarama istenildiginde devre disi birakilabilir. 

Joker Karakterler
Otomatik tarama devre disi oldugu zaman cogul kelimeleri ya da heceleme farkliliklarini joker karakterler tarar.

*   
=  Sifir ya da sinirsiz karakterin yerini tutar

?
  

=  Tek karakterin yerini tutar

$
  

=  Sifir ya da bir karakterin yerini tutar

Sozcuk Grubu arama 
Belli bir sozcuk grubunu (“energy conservation”) aralarina hicbir kelime girmeyecek
bicimde aramak icin sozcuk grubunu tirnak icine alin. 

Parantezler 
Anahtar sozcuklerinizi gruplara ayirarak taramanizi saglar. 

(river or stream or pond) and (“waste water” or pollution)

Yazar adi
Ilk olarak yazarin soyadi ve sonrasinda adinin en fazla 5 harfini yazarak tarayin. 

Alternatif yazim bicimlerini goruntulemek icin Yazar adinin ilk harfinden sonra “yildiz isareti” koyabilirsiniz. 

Driscoll c*, Driscoll c, Driscoll cM, Driscoll charles, vb.

Driscoll olarak tararsaniz system soyadi Driscoll olan tum yazarlari bulur.

De la cruz f* Or Delacruz f* f aramasi Delacruz FM, De la cruz FM vb. Sonuclari bulur. 
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TaM KaYiT

Titles

Tum kayitlar indekslenmis ve 
taranir hale getirilmistir.

authors

Tum yazarlar indekslenmistir. 
Yazarlari soyadina ya da adinin 
bas harflerine gore arayabilirsiniz. 

cited reference

Cited Reference sayisina 
tikladigizda ilgili kaydin referans 
kayitlarina ulasabilirsiniz. 

abstract

1991’den itibaren tum abstraktlar 
ilgili dergilerden saglanarak 
indekslenmistir. 

author Keywords and 
KeyWords Plus

Author Keywordlerin tumu 
indekslenmis ve taranabilir hale 
getirilmistir. Keywords Plus 
icerigindeki sozcukler ve sozcuk 
gruplari basliklardan ve referans 
kayitlarindaki basliklardan 
toplanmistir. 

Funding information

Sponsor firmalar, bagis miktarlari 
ve sponsor bilgilendirmesi 

ResearcherID

ResearcherID’ler aranabilir ve 
goruntulenebilirdir. 
www.researcherid.com.

Tam metinlere ve/veya kutuphanelere 
linkler verilmektedir. 

addresses

Tum yazar adresleri indekslenmis 
ve taranabilir hale getirilmistir. 
Yazar adresi sistemde kayitli ise 
ilgili kayda eklenir. Ortak adres 
terimleri kisaltilmistir. (Univ, Coll, 
Hosp, etc.).

atif alma hesaplari 

Web of ScienceSM ve Web of ScienceSM(Web of Science, Biosis 
Citation Index ve Chinese Science Citation Database’i icerir.) 
her bir kayit icin hesaplanir. Atif gostergeleri abonelik 
seklinize gore degiskenlik gosterebilir. 
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TaraMa SOnuc SaYFaSi

ciTeD reFerenceS

cited references ilgili kaydin 
guncel atif bilgilerini ve eger kayit 
Web of Science’ta indeksli ise tam 
kayda linklerini vermektedir.

Tum referanslar indekslenmis 
ve Cited Reference Search 
ile tarabilir hale getirilmistir. 
“References” linkine 
tiklandiginda tum referanslarin 
tam kaydi goruntulenir. 

ilgili Kayitlar

Ayni makaleye atif vermis tum 
calismalara “Related Record” 
linkine tiklayarak ulasabilirsiniz. 

Makalenin tum kaydini 
goruntulemek icin basligina 
tiklayin. 

linklendirilmeyen referanslar 

Linklendirilmeyen kayitlar icin Atif 
bilgisi tutulmaz. 

Dergi Makalelerine verilen atiflar 
abonelik yaptirdiginiz tarih araliklarina 
bagli olarak verilir. 

Sonuclari Filtreleme 

Top 100 Konu Kategorisi, Kaynak Adi, Yayin Yili, 
Yazar ya da Sponsor Firmaya gore taramalarinizi 
filtreleyebilirsiniz. 

Makalenin tam 

kaydini gormek icin basligina tiklayin. Eger ilgili veri tabanina 
aboneliginiz varsa  “full-text” linki makalenin tam metnine ulastirir. 

Sonuclari  

yayinlanma tarihlerine, atif sayilarina ve kaynaklarina 
ve ilk yazar adlarina gore siralayabilirsiniz.

Sonuclari aktarma 

Istenilen kayitlar EndNote®, EndNote® Web, veya Reference 
Manager® gibi bibliyografik yonetim araclarina aktarilabilir. 
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•	 Tum	referanslar	indekslenmis	ve	tarabilir	hale	getirilmistir.	
Kitaplari, patentleri, devlet dokumanlarini… icerir.)

•	 Atif	yapilan	ikinci	yazarlar,	tum	kaydin	basliklari	ve	standart	
olmayan kisaltmalar otomatik olarak taranmaktadir. (Kayitlar 
tum Web of Knowledge’tan gelmektedir.) 

ciTeD reFerence Search

1.  adim

Cited Author, Cited Work, 
Cited Year, Volume, Issue 
veya Page alanlarina gore 
arama yapılabilir 

Dergi isimlerinin 
kisaltmalarinin tam listesi 
Journal Abbreviations List 
ile goruntulenebilir

2. adim 

Referanslari sectikten 
sonra “Finish Search” 
linkine tiklayin.

Tum Kaydi Goruntuleme

Arama Secenekleri:
•	 Cited	Author	ve	Cited	Work	alanlarinda	“yildiz“	kullanabilirsiniz.

•	 Aramayi	bitirmeden	once	farkliliklari	inceleyin	(Bazen	kayitlara	yanlis	
atif verilebiliyor.)

•	 “Citing	Articles”	icin	atiflar	Web	of	Science’in	tum	yillarindan	vet	um	
edisyonlarindan gelmektedir. “Ilgili yillara abone olmasaniz dahi).
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ciTaTiOn MaPPinG

citation map

Citation Map olusturmak icin 
Citation Map butonuna tiklayin. 
Bir Atif haritasi 2 jenerasyon 
atif-referans iliskilerini gormenize 
olanak saglar.

haritanizin gorunumunu renk

siralama ve metin olarak 
degistirebilirsiniz. 

haritada Gezinme 

Herhangi bir noda tiklandiginda 
ilgili nodun digger yayin bilgilerine 
ulasilir. Ekranin alt kismindaki 
bolumda secilen tum kayitlarin listesi 
bulunmaktadir. 

ciTaTiOn rePOrTS

create a citation report 

Atif raporlari 10.000’den daha 
az kayitlar ile calisabilir. Sonuc 
sayfasinın sag ust kosesindeki 
butona tiklayarak ya da Marked 
List icerisindeki kayitlariniz icin 
olusturabilirsiniz. 

atif raporlari uretimi ve performanslari 
gosteren metrikler icerir. 

•	 Her yil icin yayin sayisi

•	 Her yil atif sayisi

•	 H-index ( N kadar kayda N kadar 
yapilan atif)

•	 Toplam Atif Sayisi

•	 Her yayina dusen ortalama 
atif sayisi 

•	 Toplam makale sayisi 
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OzelleSTirMe 

Bir Web of Knowledge Profili olusturun

•	 Aramalari kaydedin.

•	 Aramalariniz icin uyari olusturun.

•	 Atif uyarisi olusturun.

•	 EndNote Web kutuphanenizi 
olusturun.

•	 Bir ReseacherID profile olusturun.

Web of Knowledge profiline 
kaydolmak icin “Sign In” 
butonuna tiklayin. 

Arama gecmislerinizi 
goruntulemek icin “Search 
History” linkine tiklayin.

My citation Alerts veya My Saved Searches 
butonlarina tiklayarak aramalariniz ve uyarilarinizi 
ayarlayabilirsiniz*

Uyari Yenilemesi ( Arama Uyarilari icin 24 hafta, 
atif uyarilari icin 1 yil)

Uyari ayarlarinizi degistirin. 

RSS Besleme
*Arama uyarilari son 24 haftada yapilan aramalara 
dayanmaktadir. Uyarilarinizin suresi dolmadan 2 hafta once 
bilgilendirilirsiniz. Suresi dolmus uyarilar silinene kadar 
profiled kalmaya devam eder. 

SOnuclari YOneTin

endnote Web

10,000 referans bilgisini kendi 
EndNote Web kutuphanenizde 
tutabilirsiniz. EndNote Web 
ile tum very tabanlarindan ve 
kutuphane kataloglarindan 
referans bilgisi toplayabilirsiniz. 
Web of Knowledge’tan gelen 
tum referanslar arayuzde isaretli 
olarak kalir. 

EndNote Web ile referans 
bilgilerini yazarken dokumana 
entegre edebilirsiniz. EndNote 
Web’e Web of Knowledge 
arayuzunden erisebileceginiz gibi 
www.myendnoteweb.com’dan da 
erisebilirsiniz. (Web of Knowledge 
Kullanici Adiniz ve Sifreniz ile) 
EndNote Web EndNote kaynagi ile 
tamamen entegredir. 

Toplama

“Collect” ile Dunyadaki tum 
kutuphane kataloglarini 
tarayin. 

Duzenleme

“Groups” ile kullanarak 
kendi kutuphanenizi 
duzenleyin. 

Paylasim

Referans grubunuzu 
herhangi bir EndNote Web 
kullanicisi ile paylasin. 
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QuicK reFerence carD - Web of ScIence

YarDiM 
Herhangi bir sayfadaki “Help” butonuna tiklayarak yardim seceneklerini 
goruntuleyebilirsiniz.

Web of Knowledge hakkinda: wokinfo.com

Teknik Destek icin: science.thomsonreuters.com/support/

Egitim icin: science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Kayitli Egitimler ve Web tabanli Egitimler icin: 
thomsonreuters.com/products_services/science/training/

researcheriD

Ucretsizdir. Kendi tekil 
ResearcherID numaranizi alip 
kendi profilinizi yaratmaniza 
olanak sunar. Profiliniz 
kurum bilgilerinizi, arastirma 
alanlarinizi, ve yayinlarinizin 
listesini icerebilir. Web of 
Science’tan gelen yayin 
bilgileri atif bilgilerini(haftalık 
guncelleme) ve yayin kaydina 
giden linkleri icerir. Profilinize bir 
kere yayin eklediginizde Web of 
Science’taki kaydinizla otomatik 
olarak baglanti kurulacaktir. Web 
of Science’taki kayit sayfanizdan 
ResearcherID profilinize direct
link verilecektir. 

ResearcherID profilinizde “Citation Metrics” ile H-index 
gibi atif metriklerini ve her kayit icin ortalama atif 
bilgisini goruntuleyebilirsiniz.


