CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK KULLANIM KILAVUZU

SCImago Journal & Country Rank, (SCImago Dergi & Ülke Sıralama Veritabanı) Scopus
veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel
göstergelerini içeren açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve
analiz etmek için kullanılır. Dergiler ve ülkeler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir.
Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine)
veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Atıf verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla
uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde
edilmiştir.
SCImago Journal & Country Rank’a Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin
www.mk.gov.tr adresli web sayfasındaki Veritabanları sekmesiden erişim
sağlanabilmektedir.
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Arama
Journal Title (Dergi Adı), ISSN (Uluslararası Standart Dergi Numarası) veya Publisher Name
(Yayıncı Adı) ile arama yapılabilir.

Ana sayfada Journal Ranks (Dergi Sıralamaları), Country Ranks (Ülke Sıralamaları), VIZ
Tools (Görsel Araçlar) ile analiz yapılabilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde ise SCIMAGO
INSTITUTIONS

RANKINGS

(Scimago

Kurum

Sıralamaları)‘de

veriler

analiz

edilebilmektedir.
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Örnek olarak “Material Science & Engineering” dergi adı ile tarama
yapıldığında ekte yer alan ekran görüntüsü elde edilir.

Bu ekranda ilk kaydı seçtiğimizde derginin yayınlandığı Country (Ülke) , Subject Area and
Category ( Konu Alanı ve Kategorisi) , Publisher (Yayıncı) , Publication Type (Yayın Türü),
ISSN (Uluslararası Standart Dergi Numarası ) , Coverage (İçerik) , Scope (Yayının faaliyet alanı)
gibi detaylara ulaşılabilinir.
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Arama yapılan derginin diğer detaylarında ise görsel grafikler ile analiz yapılabilir.

8.06.2020

4

8.06.2020

5

Görsel grafiklerin tümünde sağ üst köşede yer alan “+” ya basıldığında grafiğin veri açıklaması
ve tablo verileri görüntülenebilir.
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JOURNAL RANKS (DERGİ SIRALAMALARI)

Ana sayfada Journal Ranks (Dergi Sıralamaları) kısmında Explore (Araştır) butonu ile
dergi sıralamaları analiz edilebilmektedir. Bu ekranda 5 ayrı kategoride arama
yapılabilmektedir.

Tüm Konu
Alanları
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All Subject Areas (Tüm Konu Alanları) : Bu alanda ilk seçenek varsayılan
olarak gelmektedir. Ancak 27 farklı konuda bu bölümde araştırma yapılabilmektedir.
All Subject Categories (Tüm Konu Kategorileri) : Bu alanda ilk seçenek varsayılan olarak
gelmektedir. Ancak 312 farklı konuda bu bölümde araştırma yapılabilmektedir.
All Regions / Countries (Tüm Bölgeler / Ülkeler) : Bu alanda ilk seçenek varsayılan olarak
gelmektedir.
All Types (Tüm Türler) : Bu alanda ilk seçenek varsayılan olarak gelmektedir.
Yıl : Bu alanda ilk seçenek varsayılan olarak gelmektedir 1999 – 2018 yılları için seçim
yapılıbilir.
Bu kriterlerin dışında arama sonuçlarını daraltmak için aşağıdaki seçenekler de
kullanılabilmektedir.

SCImago Dergi Sıralamasının göstergesidir. Bir derginin etkisinin ölçütüdür.
Bu gösterge, arama ekranında seçilen yıla göre son 3 yılda dergide basılan dokümanlarda
yapılmış olan ortalama atıf sayısını ifade eder.
H index: Tüm dönem boyunca en az “h” adet atıf alan dergideki makale sayısını gösterir.
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COUNTRY RANKS (ÜLKE SIRALAMALARI)

Ana sayfada Country Ranks (Ülke Sıralamaları) kısmında Explore (Araştır) butonu ile ülke
sıralamaları analiz edilebilmektedir. Bu ekranda 4 ayrı kategoride sorgulama yapılabilmektedir.
Ayrıca Download Data (Veri İndir) ile bilgisayara kriterlere göre seçilen kayıtlar
indirilebilmektedir. Excel dosyası olarak saklama yapılabilmektedir.
Rank
1
2
3
4

Tüm Konu
Alanları
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Apply (Uygula) tuşu ile ülkeler için sıralamalar; Documents (Dokümanlar ), Citable
Documents (Atıf Yapılan Dokümanlar ) ve Cites (Atıflar) olarak görüntülenebilir.

VIZ TOOLS (GÖRSEL ARAÇLAR)

VIZ Tools (Görsel Araçlar)’da 4 ayrı kategoride analiz yapılabilmektedir. Bu kategoriler
sırasıyla;
•

Shape of Science (Bilimin Şekli)

•

Subject Bubble Chart (Balon Grafik Gösterimi)

•

World Report (Dünya Raporu)

•

Compare (Kıyaslama)
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Shape of Science (Bilimin Şekli):

Shape of Science, bilimin yapısını ortaya koymaya yarayan bir görselleştirme seçeneğidir.
Farklı konu alanlarının dergilerin konumuna göre birbirine bağlanmasını sezgisel olarak
görüntüsünü gösterir. Dergilerin bireysel profillerine bu arayüzden erişilebilir.
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Subject Bubble Chart (Konu Balon Grafik Gösterimi):

Bu araç, tercihlere göre gerçek zamanlı haritaları ve balon grafik haritalarının oluşturulmasını
sağlar. Ülke ve yıl seçimi 1999 - 2017 arasında iki yıllık bir dönem seçilebilir. Grafiğin en
üstünde bir dizi gösterge vardır: Dokümanlar, Atıf Yapılan Dokümanlar, Atıflar, Kendine
Atıflar, Doküman Başına Atıf, H Endeksi ve Atıf Yapılmış Doküman % ‘si, tercihe göre
seçilebilir ve üç değişkenli olarak (x ekseni, y ekseni ve z ekseni: Baloncukların boyutu)
grafikler analiz edilebilir.
Konu Alanları Haritası ve Konu Kategorileri Haritası olmak üzere iki tür harita içerisinden
seçim yapılabilir. Konu alanları haritasında bir veya daha fazla konu alanındaki balon
işaretlenerek konu kategorileri filtrelenebilir.
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Ülke Seçimi

Yıl Aralığı Seçimi

Y , X ve Size (Büyüklük) eksenlerinin seçiminde açılan kutularda

seçenekleri gelmektedir. Burada sırasıyla Documents (Dokümanlar),
Citable Documents (Atıf Yapılan Dokümanlar), Cites (Atıflar), Self Cites (Kendine Atıflar),
Cites per Document (Doküman Başına Atıf), H Index (H Endeksi), ve % Cited Documents
(Atıf Yapılmış Doküman % ‘si) seçilebilir.
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World Report (Dünya Raporu):
Dünya raporu, dünyanın ve sekiz büyük coğrafi bölgenin her birinin analizi için ayrıntılı bilgi
sunar. Bu sayfa birçok göstergeyi, tabloyu ve 1996 - 2017 yılları arasındaki trendi gösterir.
Sayfadaki gösterimler; 27 konu alanının tümü veya bir tanesi için yada tüm bölgeler veya
seçim kriterlerine uyan bölgeler için yapılır.
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Compare (Kıyaslama):

Bu fonksiyon ile yayınlar ve ülkeler grafiksel olarak temsil edilen farklı göstergeler
kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir. Aslında, bu işlev karşılaştırmalı analizi
kolaylaştıran bir dizi göstergenin görüntüleneceği toplam 6 yayın veya ülke seçilmesine izin
verir. Karşılaştırmada gösterilen göstergeler, yayınların ve ülkelerin bireysel kayıtlarına
erişirken görünenlerin bir parçasıdır.
1. Compare Journals (Dergileri Kıyaslama):
Dergi adı girilerek kıyaslama yapılabilir. Örnek bir kıyaslama için “Try a comparison example”
seçilebilir.

Kıyaslama için dergi adı giriniz.
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2. Compare Countries (Ülkeleri Kıyaslama):
Ülke adı girilerek kıyaslama yapılabilir. Örnek bir kıyaslama için “Try a comparison example”
seçilir.

Kıyaslama için ülke adı giriniz.
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Öneri I
SCImago Journal & Country Rank sayfasında yer alan Help (Yardım) seçeneği ile
veritabanının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öneri II
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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