
ISI WEB OF KNOWLEDGESM 
Web of Science®  Hızlı başvuru kartı 

ISI WEB OF KNOWLEDGESM 
ilk sayfası tüm ISI veritabanlarını 
tarayan ara yüzdür. Web of Science 
veritabanı için Select Database 
sekmesinden Web of Science 
seçilmeli. 



Arama 

ISI WEB OF KNOWLEDGESM 
Web of Science®  

İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için Bilim, Sosyal bilimler, Beşeri Bilimler alanlarında 45’ in üzerinde farklı 
dilde 9,200’ ün üzerinde dergiyi tarayabilirsiniz. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmış ve makaleler arasında 
alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur. 

Baslık, Yazar, Yazarlar, Kaynak Adi, Yayın Tarihi 
ve Adres ile tarama yapabilirsiniz. Her arama 
alanında tarama yapacağınız alanı seçmek için 
açılır menüyü kullanabilirsiniz. Taramanızı yayının 
orijinal dili veya dokuman turu ile 
sınırlandırabilirsiniz. 
Her alandaki tarama seçeneklerini açılır menüyü 
kullanarak,  AND, OR veya NOT işleçlerini 
kullanarak birbirleri ile ilişkilendirebilirsiniz. 
Daha detaylı bir arama için alanlar ekleyin. 
Aramanız için tarih aralığını ve veri sınırlamalarını 
seçin. 

Atıf Araması 
Her makale için atıflar indekslenmiştir ve aranabilir. Yazar 
Atıfı, Atıf Yapılmış Çalışma ve Atıf Yapılmış Yıl ile aranabilir. 
İkincil yazar atıflarının aboneliğiniz içindeki Web of Science 
kaynak kayıtlarından otomatik olarak arandığını unutmayın.  
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Arama İşleçleri 
Mantıklı arama ifadeleri 
oluşturmak için AND, OR, NOT 
ve SAME (aynı cümle) 
kullanılmalı. Arama işleçlerini 
parantez içine yerleştirin. 
Aramak istediğiniz ifadeyi aynı 
sıralamayla aramak istiyorsanız 
tırnak işareti içine alın.  

Sınırlama İşleçleri 
Çoğul ve farklı yazılmış 
kelimelere ulaşmak için 
sınırlama işleçlerini 
kullanabilirsiniz. 
 
* = 0’dan sonsuz karaktere 
? = Tek karakter 
$ = 0 ya da 1 karakter 

ARA                          Göz at             Filtrele   Kişiselleştir   Kaydet 

Hızlı başvuru kartı 

Örnek: bio kelimesi için bio*  yazarsanız, bio kelimesi ve bu kelimeden türemiş kayıtlar 
da sonuçlarda yer alır. (örnek olarak; bio, bionic, biology, biotechnology,  ) 



Tam Metin 

Başlıklar 
Tüm başlıklar tam olarak indekslenmiş ve 

aranabilirdir. Yabancı dildeki başlıklar 
İngilizce’ye çevrilmiştir. 

Yazarlar 
Tüm yazarlar indekslenmiştir. Yazarları 

soyadından ve ilk 5 harfi kullanarak 
arayabilirsiniz. Bir yazarın tüm 
makalelerine ulaşmak için yazarın adına 
tıklayın. 

Kaynak 
Kaynak başlıkları aranabilir. Tüm 

başlıkla arayabilir ya da “Genel Arama” 
sayfasından “Search Aid” (arama yardımı) 
kullanılarak bir başlığı seçebilirsiniz. 

Abstrak 
Tüm yazar abstrakları indekslenmiştir ve 
“Topic” alanında aranabilir. 
Yazar Anahtar Kelimeleri 
Tüm yazar anahtar kelimeleri 

indekslenmiştir ve “Topic” alanında 
aranabilir. 

Keywords Plus 
Keywords Plus Web of Science’a özel  

ve atıf yapılan makalelerin başlıklarından 
alınan kelime ya da ifadelerden oluşan bir 
sistemdir. “Topic” alanında aranabilir. 

Adresler 
Tüm yazar adresleri indekslenmiştir ve 
aranabilir. Yazarların e-mail adresleri 
erişilebilir ise sağlanır. 
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Bu dokümanın bibliyografyasına ulaşabilmek için referans sayısına tıklayın. [view all XX citing articles] 
 
Bu dokümanın Web of  Science’ da atıf aldığı makaleleri görüntülemek için “Cited By” üzerine tıkla-
yın. Bu makaleye en son atıf yapmış 3 makalenin tüm kaydı otomatik olarak gösterilecektir. 
Bu makaledeki aynı kaynaklara atıf yapmış diğer kaynakları bulmak için “View Related Records” 
üzerine tıklayın. 
Makale yeni herhangi bir Web of Science makalesinde atıf aldığında uyarılmak için “Create Citation 
Alert” üzerine tıklayın.  



Atıflar 
Tüm atıflar “Cited Reference Search” den 
aranabilir. Mavi ile yazılmış olanlar diğer Web 
of Science kaynak kayıtlarına linklerdir. Bu 
linkler sizin aboneliğiniz ile sınırlıdır. Siyah 
olarak gözüken standartlar: 
 
* Web of Science içinde indekslenmeyen 
kitaplara veya diğer türdeki yayınlara ait 
olabilirler, 
* Aboneliğiniz dışındaki makalelere ait 
olabilirler, 
* Atıf değişmiş olabilir ya da kaynak yayıncı 
tarafından yanlış yazılmış olabilir. 

YAZAR ATIFI 

Atıf yapılan kaydın sadece ilk 
yazarı indekslenir ve atıfla 
birlikte bu isim görünür. Diğer 
yazarlar aranabilirler; ancak 
sadece aboneliğiniz içindeki 
kaynak kayıtları arasında. 

 
ATIF YAPILAN ÇALIŞMA 

Atıf yapılan tüm çalışmalar 
indekslenir. Başlığın tümü Web 
of Science’ daki kayıtlara atıf 
yapan kayıtları gösterecektir. 

 
ATIF YILI 

Atıf yılı indekslenir ve aranabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIF YAPILAN CİLT 
Atıf yapılan cilt indekslenir ve 
aranabilir. 

 
 ATIF YAPILAN SAYFA 

Atıf yapılan sayfa sayısının ilk 5 
karakteri indekslenir. 
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ISI WEB OF KNOWLEDGEISI WEB OF KNOWLEDGEISI WEB OF KNOWLEDGEISI WEB OF KNOWLEDGESM    
Filtreleme & Analiz 

100.000 sonuca kadar olan sonuçlar arasından 
içinde en fazla kayıt bulunduran ilk 100 konu 
kategorisini, Kaynak Başlıklarını, Doküman 
Türlerini, Yazarları, Yayın Tarihlerini, Ülkeleri, 
Enstitüleri ve Dilleri bulmak için “Refine” 
özelliğini kullanabilirsiniz. 

SONUÇLARI LİSTELEME 
100.000 sonuca kadar olan sonuçları 

• Güncelliğe göre  
• Atıf sayısına göre 
• İlgililiğe göre 
• Yayın tarihine göre 
• Kaynak başlığına göre 
• İlk yazara göre  
sıralı listeleyebilirsiniz. 

SONUÇLARI ANALİZ ETME 
Filtrelemedeki gibi analizde de 100.000 

sonuca kadar olan sonuçları filtreleyebilirsiniz. 
Analiz özelliği ile sonuçlarınızı kendi 
grafiklerinizi oluşturmak için Microsoft Excel’e 
aktarabilirsiniz. 

SONUÇLARI KAYDETME YA DA 
ENDNOTE WEB’E AKTARMA 

Sonuçların çıktısını kolayca alabilir, e-mail 
olarak yollayabilir ya da Endnote Web’e 
aktarabilirsiniz. Kaydetmek (metin olarak) ya 
da ResearchSoft Reference Software 
(Endnote, Reference Manager, ve ProCite)’ ye 
aktarmak için “more options” üzerine tıklayın. 

ATIF RAPORU HAZIRLAMA 
Sonuçlardaki makalelerin grafiksel görünümünü görebilmek 

için “create citation report” üzerine tıklayın. 
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KİŞİSELLEŞTİRME  

Tüm Web of Science kullanıcıları kişisel bir ISI Web of 
Knowledge profili oluşturabilirler. Kişisel bir profil 
oluşturarak: 
•Sınırsız sayıda sonuçları ve uyarıları kaydetme 
•Sınırsız atıf uyarılarını kaydetme 
•10.000 referansa kadar Endnote Web kitaplığına 
kaydedebilirsiniz. 

SONUÇLARI KAYDETME VE ARAMA UYARILARI SONUÇLARI KAYDETME VE ARAMA UYARILARI SONUÇLARI KAYDETME VE ARAMA UYARILARI SONUÇLARI KAYDETME VE ARAMA UYARILARI 
OLUŞTURMAOLUŞTURMAOLUŞTURMAOLUŞTURMA    

Eski aramalarınızı görmek ve yeni kombinasyonlar 
oluşturmak için “search history” üzerine tıklayın. 20’ye 
kadar arama geçmişi veya uyarı kaydedebilirsiniz. 
Uyarılar geçmişinizdeki en son arama ifadenize göre 
olacaktır. Uyarılar 24 hafta güncel kalacaktır; ancak 
istenilen zamanda yenilenebilir. Uyarılarınızı yönetmek 
ve güncellemek için “My Saved Searches” ve “My 
Ciataiton Alerts” üzerine tıklayın. Eğer bir uyarı 
güncelliğini yitirirse siz silene kadar kişisel profilinizde 
kaydedilmiş bir arama stratejisi olarak kalacaktır. 
Aramalar aynı zamanda RSS olarak da kaydedilebilir; 
“Save History” üzerine tıkladıktan sonra  simgesi 
üzerine  tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
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• Herhangi bir uyarı için yeni bir güncelleme süresi 
atamak için “Renew” üzerine tıklayın. 

• Uyarıları açmak ya da kapatmak için “Settings” 
üzerine tıklayın. 

• Kayıtlı aramayı yapmak için “Run” üzerine tıklayın. 
• RSS oluşturmak için XML üzerine tıklayın. 



Yönetim 

Endnote Web kütüphanenize 10.000’e kadar referans 
kaydını kaydedebilirsiniz. Endnote Web aynı zamanda bir 
dokümandaki atıfları eklemenize veya değiştirmenize ve 
diğer çevrimiçi veritabanlarını ve kütüphane katalogları 
taramanıza imkan verir. ISI Web of  Knowledge’dan 
aktarılmış kayıtlar Endnote Web simgesi ile 
işaretleneceklerdir ayrıca kütüphanenizdeki kayıtlara 
tıklayarak tüm kayıt bilgilerine bağlanabilecek ve güncel 
atıf bilgisine ulaşabileceksiniz. Endnote Web’i aynı 
zamanda yazdığınız dokümanlara atıf eklemede ya da 
atıfları değiştirmede kullanabilirsiniz, Endnote Web başka 
veritabanlarından da atıflar çekebilir. Bir kere Endnote 
Web kütüphanenizi oluşturduktan sonra bu kütüphaneye 
istediğiniz zaman Web of Knowledge profilinizden ya da 
www.myendnoteweb.com adresinden ISI Web of 
Knowledge kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak 
ulaşabilirsiniz.  

Endnote Web 

Yardım 
 
Herhangi bir sayfada Help butonu ile örnekler ve arama 
ipuçlarıyla birlikte yardım detayları verilir. 
 
Eğitsel kurslar için: 
scientific.thomson.com/tutorials/wos7/ 
 
Eğitim ekibi: 
scientific.thomson.com/support/training/contacttraining/ 
 
Kaydedilmiş eğitim modülleri: 
scientific.thomson.com/support/recorded-training/ 
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