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KAPSAM

♦ Dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik 
ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. 

♦ JCR’da 7600’den fazla derginin etki değerlerine
(impact factor) erişim sağlanmaktadır. 

♦ Her yılın Temmuz ayında bir önceki yıla ait veriler 
sunulur. 



KAPSAM

♦ Kütüphaneciler için dergi arşivleme ve 
aboneliklerini sürdürme konusunda karar 
vermede, araştırmacılar ve yazarlar için 
disiplinlerindeki hangi dergilerin alanlarında 
lider olduklarını tanımlamada yardımcı
olmaktadır.

♦ Bir derginin JCR’da yer alması için 3 yıl 
aralıksız yayınlanmış olması ve Web of 
Science içerisinde indekslenmiş olması
gerekmektedir.



ERİŞİM

“JCR (Journal Citation Reports)” veri 
tabanına, Gazi Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi web sayfasında

(http://www.lib.gazi.edu.tr) yer alan “Veri 
Tabanları” başlığından erişebilirsiniz.



JCRJCR’’dada ““ScienceScience EditionEdition””
ve ve ““SocialSocial ScienceScience

EditionEdition”” şşeklinde 2 baeklinde 2 başşllıık k 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Bu r.Bu 

babaşşllııklar altklar altıında ynda yııllara llara 
ggööre taramalar re taramalar 

gergerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.



Dergiler konu kategorisi, Dergiler konu kategorisi, 
yayyayııncncıı ve ve üülkeye glkeye gööre re 
listelenebilirken, tek bir listelenebilirken, tek bir 
dergi idergi iççin de tarama in de tarama 
yapmak myapmak müümkmküündndüür.r.



““CtrlCtrl”” tutuşşu ile bir u ile bir ççok konu ok konu 
seseççilebilmektedir.ilebilmektedir.ÖÖrnerneğğin in 
““BiologyBiology ve ve BiophysicsBiophysics””
konularkonularıı seseççilerek, JCR ilerek, JCR 
iiççerisinde yer alan bu erisinde yer alan bu 

konulardaki dergilere ve bu konulardaki dergilere ve bu 
dergilerle ilgili verilere dergilerle ilgili verilere 
ulaulaşışılabilmektedir.labilmektedir.



SonuSonuççlar dergi ismi, etki lar dergi ismi, etki 
faktfaktöörrüü ve toplam atve toplam atııf f 

saysayıılarlarıına gna gööre re 
listelenebilmektedir.listelenebilmektedir.



Herhangi bir dergiye Herhangi bir dergiye 
ttııklandklandığıığında o dergi ile nda o dergi ile 
ilgili bilgilere ve etki ilgili bilgilere ve etki 
faktfaktöörlerinin nasrlerinin nasııl l 

hesaplandhesaplandığıığına ilina ilişşkin kin 
verilere ulaverilere ulaşşmak mak 
mmüümkmküündndüür.r.



Her bir dergi iHer bir dergi iççin yin yııllllıık k 
toplam attoplam atııf grafikleri de f grafikleri de 
ggöörrüüntntüülenebilmektedir..lenebilmektedir..



JCR iJCR iççerisinde erisinde üülkelere ya da lkelere ya da 
bböölgelere glgelere gööre tarama re tarama 

gergerççekleekleşştirilebilmektedir.tirilebilmektedir.







““JournalJournal TitleTitle ChangesChanges””
linkine tlinkine tııklayarak dergi klayarak dergi 
isim deisim değğiişşiklikleri takip iklikleri takip 

edilebilmektedir.edilebilmektedir.





JCR iJCR iççerisinde yayerisinde yayııncncıılara lara 
ggööre de listeleme re de listeleme 
yapyapıılabilmektedir.labilmektedir.







JCR iJCR iççerisinde aranan bir erisinde aranan bir 
derginin verileri de  derginin verileri de  

ggöörrüüntntüülenebilmektedir.lenebilmektedir.







Teşekkürler…


