
Yüksek kaliteli dergi, 
kitap ve konferans 
bildirilerinin güvenilir 
bir koleksiyonudur

Web of Science  
Core Collection    
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Derlenmiş bir koleksiyon

Kurum içinde uzman bir ekip olan Web of Science 
Editörleri tarafından özenle küratörlüğü yapılan  
Web of Science Core Collection güvenle tarama 
yapmanızı ve bilim, sosyal bilimler, sanat ve insani 
bilimlerde derin atıf bağlantılarını keşfetmenizi sağlar.

Web of Science Core Collection  
Web of Science platformunda birinci 
kaynağımızdır. Bilimsel ve akademik 
araştırmalar için dünyanın orjinal atıf 
indeksidir.

Web of Science Core Collection 
21,100’den fazla dünya çapında yayınlanmış 
hakemli, yüksek kaliteli akademik dergiyi 
kapsar (Açık erişim dergiler dahil) 250’den 
fazla bilim, sosyal bilimler, sanat & insani 
bilimlerde disipline sahiptir. Konferans 
bildirileri ve kitap verileri de erişilebilirdir.

Küratörlük sürecimiz eşşizdir
Editöryal kararlar kurum içinde çalışan 
uzman editörlerimiz tarafından verilir. 
Editörlerin araştırma enstitüleri veya 
yayıncılar ile herhangi bir afiliasyonları 
yoktur. Seçim sürecimizin temel  
prensipleri olan objektiflik, seçicilik  
ve koleksiyon dinamikleriyle derginin 
kalitesini (24 kalite kriteri) ve etkisini 
(4 etki kriteri) değerlendirmek 
için 28 kriter kullanılırız. Bunlar, 
dergilerin uygun koleksiyonlarda ve 
editöryal standartlarımıza uymaya 
devam ettiği, sürekli küratörlüğe 
tabi dinamik koleksiyonlardır.

Tamamen multidisipliner
Web of Science Core Collection bilim, 
sosyal bilimler ve sanat ve insani bilimlerde 
kapsamlı dergi, kitap ve konferans  
bildirilerini sağlar.

Kapaktan kapağa indeksleme
Başka hiçbir kaynak indeksi Web of Science 
Core Collection gibi derinlemesine ve  
tam değildir. Seçtiğimiz tüm dergiler 
koleksiyona dahil edilirken kapaktan  
kapağa indekslenir. Her bir makalenin tüm 
yazarlarını, tüm yazar afiliasyonlarını, özetini, 
anahtar kelimelerini (varsa) fon bilgilerini, 
fon sağlayıcı ve hibe numaralarını 
(sağlanmış ise) ve tüm atıf yapılan 
referansları alırız.

1900 yılına kadar uzanan  
1.5 milyar atıf yapılan referans

74.8 milyon kayıt

10.1 milyon Açık Erişim kaydı

21,100+ tekil global dergi

254 disiplin
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Eksiksiz ‘Cited Reference Searching’
Atıf yapılan referansların tamamının 
taranması Web of Science Core Collection 
içinde tüm atıf ağında 1.5 milyar atıf 
referansı bağlantısının erişimine olanak 
verir. ‘Cited reference searching’ fikrin, 
inovasyonun veya yaratıcı düşüncenin 
nasıl onaylandığını, uygulandığını, 
genişletildiğini veya düzeltildiğini ve  
dünya çapında sizin araştırmanıza kimin  
atıf yaptığını izini sürmenizi sağlar.  
Web of Science Core Collection 
kullanarak tüm atıf ağını bulmaya 
imkanınız olacağına emin olabilirsiniz.

Kurum ismi birleştirmesi
Web of Science Core Collection 
13.000’den fazla ismin hiyerarşik 
yapısını derler, bir akademinin veya 
şirketin isminin bir versiyonu ile 
araştırmalarını bulmanızı sağlar.

Araştırma Fon Verisi
Web of Science Core Collection  
ile fon bilgilerinin indekslenmesi 
dünyanın en etkili araştırmalarına 
kimlerin fon sağladığını görmenizi sağlar. 
Nerede mümkün olursa, Medline ve 
researchfish’den ek fon bilgileri ekleriz.

‘Cited reference 
Searching’ fikrin  
ve inovasyonun  
nasıl geliştiğini 
izlemenizi sağlar

Atıf Raporları
Atıf raporları aracı herhangi bir çalışma 
grubunun atıf etkisini görmenizi sağlar. 
Atıf raporlarına her yıl için yayın sayısı 
ve atıf sayısı gösteren grafikler dahildir. 
Toplam atıf sayısı ve h-indeks de 
bulunmaktadır. Böylelikle atıf etkisini 
karşılaştırabilir ve ölçebilirsiniz.

Google Scholar bağlantılı
Web of Science Core Collection ve 
açık web arasında kesintisiz hareket 
edebilirsiniz. Google Scholar sonuçları 
‘times cited’ sayılarını ve Web of Science 
Core Collection direkt liklerini içerir.

Web of Science Core Collection

SCIE, SSCI,
AHCI

dergiler

CPCI (bildiriler)
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Web of Science Core Collection 
indekslerini keşfedin

Dergiler

Science Citation Index  
Expanded (SCIE): 
tıp, doğal ve uygulamalı bilimler

Social Sciences Citation  
Index (SSCI): 
sosyal bilimler

Arts and Humanities Citation  
Index (AHCI): 
sanat ve insani bilimler

Emerging Sources Citation  
Index (ESCI): 
tüm disiplinler

Kitaplar

Book Citation Index (BKCI): 
tüm disiplinler

Konferans bildirileri

Conference Proceedings  
Citation Index (CPCI): 
tüm disiplinler 

Science Citation Index 
Expanded (SCIE)

1964’te SCI olarak oluşturulan Science 
Citation Index Expanded şu an  
178 bilimsel disiplinde dünyanın en 
etkili 9,200 dergisini, indekslemektedir. 
1900’den günümüze 1.18 milyar atıf 
yapılan referans ve 53 milyon kayıt içerir.

Social Sciences Citation 
Index (SSCI)

58 sosyal bilimler disiplininde dünyanın 
en etkili 3,400 dergisi taranmaktadır. 
1900’den günümüze 122 milyon atıf yapılan 
referans ve 9 milyondan fazla kayıt içerir.

Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI)

Arts & Humanities Citation Index  
28 sanat & insani bilimler disiplininde 
dünyanın en etkili 1,800 dergisini içerir. 
1975’den günümüze 33.4 milyon atıf yapılan 
referans ve 4.9 milyondan fazla kayıt içerir.

Sanat & insani bilimlerde bilimsel öneme 
sahip içerik türü, içeriğin incelenmesi 
için normlar, ve atıf davranışı tıp, 
doğal ve sosyal bilimlere göre önemli 
ölçüde değişebilir. Web of Science 
editörleri Arts & Humanities Citation 
Index için bu konulardaki dergileri 
incelerken bu farklılıkları dikkate alır.
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Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI)

En ileri ve etkili araştırmalara 
205,000’den fazla konferansın  
bildirisi ile erişin.

Konferans bildirileri önde gelen 
araştırmaları sunar- gelişmekte olan 
trendleri ve fikirleri onlar dergilerde 
görünmeden önce açığa çıkarır.

Conference Proceedings Citation Index 
konferansların ve diğer profesyonel 
toplantıların tam etkisini görmeniz  
için atıf yapılan referans taraması  
kullanmanızı sağlar.

Conference Proceedings Citation Index 
1990’den günümüze 205,900’den fazla 
konferansın bildirisini, 70 milyon atıf  
yapılan referansı içerir.

Emerging Sources  
Citation Index (ESCI)

Konusal ve bölgesel kapsamlı  
içeriğe sahip güvenilir dergileri  
tarayın ve keşfedin.

Emerging Sources Citation Index’in 2015 
yılında lanse edilmesinden itibaren, 2005 
yılına kadar geriye giden 7,800 üzerinde 
başlık ekledik. Emerging Sources Citation 
Index daha derin bölgesel veya özel alan 
içerikli tüm disiplinlerde, uluslararası 
ve geniş kapsamlı dergileri içerir.

2005’den günümüze 74.4 milyon 
atıf yapılan referans ve 3 milyondan 
fazla kayıt mevcuttur.

Web of Science Core Collection’un 
bir parçası olan Emerging Sources 
Citation Index, kurum içinde çalışan 
editörlerimiz tarafından editöryal titizlikle 
ve en iyi uygulamalar için seçilen dergi 
düzeyinde, kaliteli yayınlar içerir.

3M+
kayıt 2005’den  
günümüze 74.4 milyon  
atıf yapılan referans

205K+
Konferansın bildirisi,  
1990’dan günümüze  
70 milyon atıf referansı
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Book Citation Index (BKCI)

Kurum içi çalışan uzman editörlerimiz 
tarafından seçilen 100,000’den fazla 
kitap keşfedin.

Book Citation Index 104,500 editöryal 
seçilmiş kitap içerir, her yıl 10,000 adet 
yeni kitap eklenir. 2005’den günümüze 
53 milyon atıf yapılan referansı kapsar.

Book Citation Index multidisiplinerdir, bilim, 
sosyal bilimler, sanat & insani bilimleri içerir.

53M+
Atıf yapılan referans,  
2005’den günümüze

Neden Book Citation Index kullanmalıyız?

• Atıf ağı analizi yapmak

• Aboneliklerinizin ve koleksiyonlarınızın görünürlülüğünü artırmak

• Tam bir görünüm kazanmak

• Katkıyı ölçmek
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hakkında

Web of Science Group bir Clarivate Analitics 
şirketidir, akademinin, kurumların, yayıncıların, 
ve devletlerin araştırma hızını artırmak için 
dünyanın araştırma bilgisini organize eder. 
Dünyanın en büyük yayıncı- tarafız atıf indeksi 
ve  araştırma zekası platformu Web of Science 
ile desteklenir. Birçok tanınmış markaya 
sahiptir ve  ayrıca Converis, EndNote, 
Kopernio, Publons, ScholarOne ve Institute 
for Scientific Information (ISI) bunlara dahildir. 
Web of Science Group’un üniversitesi ISI; 
indeksin, ilgili bilgilerin, analitik içeriğin ve 
hizmetlerin inşa edildiği bilgi birikiminin 
devamlılığını sağlar. Bu bilgiyi etkinlikler, 
konferanslar, ve yayınlar aracılığıyla yayar 
ve bilgi tabanını geliştirmek, genişletmek, 
sürdürmek için araştırmalar yürütür. Daha fazla 
bilgi için lütfen webofsciencegroup.com. 
web sitesini ziyaret ediniz.

© 2019 Clarivate Analytics. Web of Science Group and its logo, as well as all other trademarks 
used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

• Web of Science erişim için  
www.webofknowledge.com

• Eğitimler ve video dersler  
için çevrimiçi portal  
www.clarivate.libguides. 
com/woscc/basics

Uzmanlarımızla bugün iletişime geçebilirsiniz:

+90 549 806 06 39 (Türkiye) 
+971 4 248 3500 (Birleşik Arap Emirlikleri) 
+1 215 386 0100 (Amerika) 
+44 (0) 20 7433 4000 (Avrupa)

webofsciencegroup.com


