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Web of Science®

• Yayımcısı, Thomson Reuters şirketidir. 

• Bibliyografik bir veri tabanıdır.

• Erişim, kurumsal abonelikle mümkündür.

• Kurumun abone olduğu paketler/yıllara 

erişim sağlanabilir. (Atatürk Üniv: 1970-)

• Halihazırda >100 ülke’den >5,600 kuruluş 

abone. 



Web of Science®

• Çeşitlilik

• Otorite

• Derinlik 

• Atıf bilgisi, analiz, ve daha fazlası



Web of Science ® : Çeşitlilik

• Disiplinler arası 

– 250’den fazla kategorik alan

– Toplamda 12,000’den fazla dergi

– 150,000’den fazla bilimsel toplantı kitabı
• Science Citation Index® (SCI) 150’den fazla 

alan ; 8,300  dergi

• Social Science Citation Index ® (SSCI); 50’den 
fazla alan; 4,500’den fazla dergi

• Arts and Humanities Citation Index ® (A&HCI); 
2,300’den fazla dergi



Web of Science ® : Otorite

• Değerlendirilerek seçilmiş içerik

– Ölçütlere göre seçim: Derginin zamanında 
yayımlanması; Editörleri; Hakemli dergi 
olması; Yazarları; Makalelerin Aldığı atıf, vb. 

– Tarafsızlık: Ticari yayıncılar, meslek 
kuruluşları, açık erişim dergileri, yalnızca 
elektronik olarak basılan dergiler için aynı 
ölçütler uygulanır. 

– Sıkı takip: Ölçütlerin dışına çıkan dergiler veri 
tabanından çıkarılır. 



Web of Science ® :Derinlik

– Geriye doğru kapsam

• 1900 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde (SCI)

• 1900 Sosyal Bilimlerde (SSCI)

• 1975 Beşeri Bilimlerde (A&HCI)

– Tüm veriler aynı sistem ve teknikle indekslenir 

bu sebeple yüksek kaliteli içerik ve seçicilik 

muhafaza edilir.   



Web of Science ® : Daha ileri özellikler

– Araştırmanın aldığı atıflara (Times Cited) ve 

araştırmada yapılan atıflara (Cited Reference) 

kolayca ulaşılır.

– Atıf sayısını ölçerek belli bir makalenin etkisini 

ölçme

– Araştırmanın güncelliği takip edilebilir. 



Önce bir link bulalım: atauni giriş 

sayfası

Not:  Kurumun aboneliği yoksa

Giremezsiniz!



İlk açılan sayfa:

All Database kısmını görelim 



Tarama limitleri



Tarama limitleri



Kurallar ve Tarama İpuçları

Türkçe’ye özgü karakterler 

(ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine, 

bunlara en yakın harf karakterleri 

(g, s, c, i, I, o, u)  kullanılmalıdır.



Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı 

yoktur.

Yani DNA kelimesi,

DNA, dna, Dna, dNa şeklinde de 

yazılarak tarama yapılabilir.



Kelime ve kelime gruplarının çeşitli varyasyonlarını 

kullanmak için wildcards (belirsiz karakter, belirsiz harf) 

fonksiyonu kullanılabilir.

WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır.

• Asteriks (*) Karakteri

• Soru işareti (?) Karakteri

• Dolar ($) Karakteri



Asteriks (*) Karakteri: Sıfırdan başlamak üzere bir ya da 

birden fazla karakteri temsil eder.

Örneğin, enzym*: enzym, enzyme, 

enzymes, enzymatic, enzymology vb 

kelimeleri de kapsar.

Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de 

kapsar.



Soru İşareti Karakteri (?): Tek bir harf 

karakterini temsil eder. ?? iki karakter, vb.

Örneğin, volcan? Volcany, volcane, 

volcano vb kelimeleri kapsar.

wom?n: woman, women, womyn vb 

kelimeleri kapsar.



Dolar karakteri ($): Sıfır karakteri veya tek

bir harf karakterini temsil eder.

Örneğin, vapo$r:  vapor ve vapour 

kelimelerini kapsar. 

colo$r:   color ve colour kelimelerini 

kapsar.
Title=(color)Timespan=All Years. Results:  47,147

Title=(colour)Timespan=All Years. Results: 9,618

Title=(colo$r)Timespan=All Years. Results: 56,400



Tarama oparatörleri

AND (ve) Fonksiyonu: Taranacak kelimeler arasına AND

(ve) yazılarak her iki kelimeyi birlikte içeren belgeler 

bulunabilir.

Örnek

Title: Chemistry AND Industry (Başlığında bu kelimelerin 

her ikisinin de geçtiği kaynakları gösterir).

Sonuçlardan biri:  

The Importance of Chemistry for the Future of the Pharma

Industry



OR (veya) Fonksiyonu: Kelimeler arasına 

OR (veya) yazılarak anahtar kelimelerden 

birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynaklar 

bulunur.

Örnek

anti$cancer OR anti$tumor

(anahtar kelimelerden herhangi birinin ya da 

her ikisinin geçtiği kaynakları gösterir).



NOT (Hariç) Fonksiyonu: Web of 
Science’da tarama yapılırken, 
taramada hariç tutulacak kelimeler
NOT ile elimine edilir.

Address=(Erzurum NOT ataturk univ)

Timespan=All Years. 

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH. 

Results: 855

Gelen Sonuçlardan Örnek: 

Maresal Cakmak Mil Hosp, Dept Plast & Reconstruct Surg, 

Erzurum, Turkey



SAME (Aynı) Fonksiyonu: Same fonksiyonu aynı 
birim içindeki ilgili kelime gruplarını tarar.

Mesela carbon AND monoxide diye tarama
yapılınca, aynı makalenin özet kısmında
carbon, anahtar kelimeler veya makale
başlığında monoxide geçiyorsa, bu kaynak
tarama sonuçlarında listelenir.

Eğer carbon SAME monoxide diye tarama
yapılırsa her iki kelime aynı birimde ise (örneğin
başlıkta (TITLE), veya özette (ABSTRACT,
SYNOPSIS, SUMMARY) veya anahtar
kelimelerde (KEY WORDS) tarama sonucu
olarak listelenir.



Tırnak (“……….”) Fonksiyonu:

Taranan kelimeler tırnak (“………”)

içine yazılarak exact phrase (tam ibare

ya da deyim) taraması yapılabilir.

Bu işlevin AND fonksiyonu ile yapılan

taramadan şöyle bir farkı vardır….



Fark…..

• Topic=  "carbon monoxide sensor*”

• Timespan=All Years. 

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH. 

• Results: 139

• Topic= carbon monoxide AND sensor

• Timespan=All Years.

• Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH. 

• Results: 1,543



Parantez ( ) Fonksiyonu:

Bir kelime ya da kelime grubunun diğer bir kelime grubu ile 
kombinasyonunu sağlamak için kullanılan bir araçtır.

İstanbul Üniversitesi için tarama kelimeleri: 

(univ istanbul) not (istanbul same (tech* or teknik or 
marmara or bogazici or Bosphorus or beykent or kultur 
or bilgi or fatih or yeditepe or isik or yildiz tech* or yildiz 
tekn* or galatasaray or koc or sabanci or kadir has or
Bahcesehir or halic or maltepe or mimar sinan or aydin))
or Istanbul univ or (IU same Istanbul) or Istanbul Sch 
Med or Istanbul Fac Med or Cerrahpasa Med Fac or
Cerrahpasa Med Sch



Bir tarama örneği

• C vitaminin antioksidan özelliğinin kanser 

üzerine  etkisini araştırmak amacıyla 

yapılan çalışmaları bulmak istiyoruz…

• Topic: (Vitamin C or ascorbic acid) AND 

antioxidan* AND (anti$cancer OR 

anti$tumor)  



Daha başka analizler …

• Makale tiplerine göre sıralama 

• Yıllara göre sıralama 

• Ülkelere göre sıralama 

• İlgili konuda en çok yayın yapılan dergilere 

göre sıralama 

• En çok yayın yapan isimlere göre sıralama



Örnek: Aspirin Kimyası bitti mi?

• Topic: Aspirin* OR Salicylic acid*

• Result: 50,511

• Subject category: Chemistry Organic



Çalıştığınız konu ne kadar güncel?

• Suzuki Tepkimesi???

• McMurry tepkimesi???



Topic : Suzuki Reaction

Yıllara göre makale ve atıf sayıları



Topic: McMurry reaction

Yıllara göre makale sayıları



Impact factor nedir?





ISI Web of Science (SCI-SSCI-A&HCI) Veri tabanlarında

İndekslenen Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler

• Toplam 70 dergi

• http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz

/isi-web-science-wosda-indekslenen-

turkiye-adresli-bilimsel-dergiler

• adresinden erişilebilir. 

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/isi-web-science-wosda-indekslenen-turkiye-adresli-bilimsel-dergiler


• Başarılar…


