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KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Fen Bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani ilimleri konu alan dergileri ve 

konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve 

prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.

 Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki 

referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbirleriyle ilgili tüm kayıtları 

verir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘Web of Science’ı aratıp 

veri tabanını açınız.



Register’a tıklayarak 

Web of Science’a 

kayıt olabilirsiniz.

Kaydınız var ise Sign in’e 

tıklayarak hesabınıza 

giriş yapabilirsiniz.



Adınız, soyadınız, mail 

adresiniz ve kendi 

belirleyeceğiniz şifre ile 

kayıt işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.



Select a databases 

bölümünden arama 

yapmak istediğiniz veri 

tabanını seçebilirsiniz.

Learn more’a 

tıklayarak veri 

tabanları hakkında 

detaylı bilgiye 

erişebilirsiniz.



Konu, başlık, yazar, adres, 

doküman vb. arama 

alanlarından birini seçerek 

basit arama yapabilirsiniz.

Aramanızı yıl olarak 

sınırlandırmak için tüm 

yılları seçebileceğiniz 

gibi belli tarih aralıklarını 

da seçebilirsiniz.



Add row’a tıklayarak 

aramalarınızı birden çok 

anahtar sözcük veya söz 

grupları ile birleştirmek için 

yeni alanlar ekleyebilirsiniz.

AND: Anahtar sözcüklerinizin 

tümünü bir arada arar.

OR: Anahtar sözcüklerinizi 

birlikte ya da teker teker arar.

NOT: Arama sonuçlarında 

geçmesini istemediğiniz 

kelimeleri içeren kayıtları eler.



Atıf bazlı arama yaparken 

birden fazla arama alanı 

seçip aramanızı 

filtreleyebilirsiniz.



Dil ve doküman tipini 

seçerek aramanızı 

filtreleyebilirsiniz.

Ayrıntılı arama yaparken 

kullanabileceğiniz arama 

alanlarının kısaltmalarını 

gösterir.

Arama yapacağınız sözcükleri 

arama operatörleri (AND-OR-NOT vb.),

arama alan kısaltmaları (TS, TI, AU vb.) ve 

joker karakterler (*, ?, $)

kullanarak ayrıntılı aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

*: Sıfır ya da sınırsız 

karakterin yerini tutar.

?: Tek karakterin yerini 

tutar.

$: Sıfır ya da bir 

karakterin yerini tutar.



Ayrıntılı arama dizimizi oluşturup search e 

tıkladıktan sonra sonucumuzu sayfanın 

altında yer alan ‘’search history’’ başlığı 

altında görünür.

‘’Results’’ başlığı altındaki sayıya tıklayarak 

arama sonuçlarına erişebilirsiniz.



Yazar bazlı 

arama 

yaparken 

yazarın soyadı 

ve adının en 

fazla ilk 4 harfini 

yazarak arama 

yapabilirsiniz.

‘’Select research domain’’ e 

tıklayarak yazarın araştırma 

alanını seçebilir,

‘’Select organization’’ a 

tıklayarak da  kurumu 

belirleyerek aramanızı 

filtreleyebilirsiniz.



Birden fazla 

arama 

sözcüğü ve 

arama 

operatörlerini 

kullanarak 

aramamızı 

başlatabiliriz.Aramanızı yıl olarak 

sınırlandırmak için tüm yılları 

seçebileceğiniz gibi belirli tarih 

aralıklarını da seçebilirsiniz.



WOS Core Collection indekslerini 

‘’More Settings’’ sekmesini 

kullanarak aramalarınızı daha 

detaylı olarak yapabilirsiniz.



Aramanızı gerçekleştirdiğinizde sonuç sayısını 

‘Results’ kısımda görebilir, ’more’a tıklayarak 

arama kriterlerinizin tamamını görebilirsiniz. 

Ayrıca ‘create alert’ seçeneğine tıklayarak 

aramayı kayıt edip   e-mailinize gönderilecek 

atıf uyarısı oluşturabilirsiniz.



‘’Refine Results’’ 

bölümünü 

kullanarak 

aramanızı çeşitli 

kategorilere göre 

(Web of Science

kategorileri, 

doküman tipi, 

alanında en 

yüksek atıflı 

yayınlar, yayın yılı 

vb.) 

filtreleyebilirsiniz.



‘Sort by’ bölümü ile aramanızı tarih, atıf, 

kullanım sayısı, ilgililik ve ‘more’ açılır 

menüsündeki diğer seçeneklere göre 

sıralayabiliriz.



Listenizi yazdırabilir, 

e-mail olarak 

gönderebilir veya 

indirebilirsiniz.

Seçtiğiniz kayıtları EndNote’a

metin ya da e-mail olarak 

kayıt edebilirsiniz. ‘’Add to 

Market List’’ tıklayarak kayıt 

listesi oluşturabilir ve 

istediğinizde bu kayıtları tekrar 

görüntüleyebilirsiniz.

Tam metin 

seçeneklerine ve 

özeti görmek için 

bu butonları 

kullanabilirsiniz.



‘’Create Citation Report’’ 

ile arama sonucundaki 

tüm kaynakları kapsayan 

grafik ve atıf özeti raporu 

oluşturabilirsiniz.

‘’Times 

Cited’’ ile 

kaynağın 

aldığı atıf 

sayılarını 

görebilirsiniz.



Atıf raporunuzu 

excel veya text 

dosyası olarak 

indirebilirsiniz.

Grafikte noktaların 

üzerine gelerek o yıla 

ait atıf sayılarını 

görebilirsiniz.



Grafiklerin hemen altında yer alan 

bu kısımda rapora dahil olmasını 

istemediğiniz kaynakları çıkarabilir, 

her kaynağın yıl yıl aldığı atıfları ve 

ortalama oranını görebilirsiniz.



‘’Analyze Results’’ 

bölümünden arama 

yaptığınız konu ile ilgili 

sonuçları analiz 

edebilirsiniz.



Kayıtlarınızı bu bölümden 

kategorilendirip analiz 

edebilirsiniz.

Seçimlerinize göre yukarıdaki 

renkli tablo yeniden 

oluşturulacaktır.



Seçiminize göre 

oluşturulan grafik görselini 

burdaki açılır menüleri 

kullanarak ‘’Treemap’’ 

veya ‘’Bar graph’’ olarak 

değiştirebilir, grafikteki 

sonuç sayısını artırıp 

çoğaltabilirsiniz.

Görseli jpeg

olarak indirebilir 

veya 

gizleyebilirsiniz.

İstediğiniz kategorinin 

üzerine geldiğinizde çıkan 

penceredeki ‘’View

Records’’ a tıklayarak 

sonuç sayfasını sadece bu 

kategoriye göre 

değiştirebilirsiniz.



Kayıt ile ilgili tüm bilgileri 

görüntülemek için makale 

başlığına tıklayın.



Doküman ile ilgili 

bilgiler burada 

yer alır. Yazar 

adına 

tıkladığınızda o 

yazarın tüm 

yayınlarına 

ulaşabilirsiniz.

View Journal 

Impact’’ e 

tıkladığınızda 

dergi etki değeri 

penceresi açılır.



‘’Times cites’’ sayıları Web of Science

Core Collection ve Web of Science

platformundaki her kayıt için 

görüntülenir. Bu sayılar tüm atıfları kapsar 

ve kurum aboneliği ile sınırlı değildir.

İlgili dokuman için atıf 

uyarlarını buradan 

oluşturabilirsiniz.

Alıntı yapılan 

referansları 

gösterir.



Dokümana en son kim 

tarafından atıf yapıldığını 

bu bölümden 

görebilirsiniz ve ilgili 

kaynağa tıklayabilirsiniz.



Bu doküman son 180 

günde 2 kez 

2013’ten beri 14 kez 

kullanılmıştır.

Dokümanın hangi 

indekslerde yer 

aldığını görebilirsiniz.

Dokümanın verileriyle ilgili bir 

iyileştirme yapmak isterseniz 

‘’Suggest a correction’’ 

bağlantısına tıklayabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

