CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
SCOPUS KULLANIM KILAVUZU

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte
araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan
bibliyografik ve atıf veritabanıdır. Sanat ve beşerî bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji,
tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 19.500’ün
üzerindeki dergisini kapsar ve 43 milyon kayıt içerir.
Giriş Sayfası ve Basit Arama
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Görüntü 1: Basit Arama Ekranı

1. Bu sayfada yer alan basit arama çubuğunu kullanarak basit
arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çubuğun sonunda yer
alan “Article Title, Abstract, Keywords” seçeneğini açarak
aramanızı daraltmanız mümkündür. “+” seçeneği ile de yeni
alanlar ekleyebilirsiniz.
2. Arama çubuğunun üst kısmında yer alan seçeneklerden seçim
yaparak aramanızı belgeler (Documents), yazarlar (Authors), kurum adları
(Affiliations) üzerinden yapabilirsiniz.
3. Advanced seçeneğine tıklayarak “Gelişmiş Arama” sayfasına ulaşabilirsiniz.
4. Sağ üst köşede yer alan menü üzerinde bulunan “Sources” seçeneği üzerinden
veritabanının erişime sunduğu kaynakları arayabileceğiniz kaynaklar sayfasına, “Lists”
sekmesi üzerinden kaydettiğiniz kaynakların listesine erişebilirsiniz. Yine aynı kısımda
yer alan “Sign Up” butonuna tıklayarak veritabanına üye olabilir, “Login” butonu ile
üye iseniz giriş yapabilirsiniz.
1

17.06.2020

5. “Compare Sources” seçeneği sizi veritabanının sunduğu kaynakları aratarak
karşılaştırabileceğiniz kaynak karşılaştırma sayfasına götürecektir.
6. “Search Tips” seçeneğine tıklayarak veritabanı üzerinde yapmak istediğiniz aramaya
dair daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
7. En alt kısımda yer alan bu menü üzerinde Scopus ile ilgili daha fazla bilgi alabileceğiz
“About Scopus” kısmı, dil ayarlarını değiştirebileceğiniz “Language” kısmı yer
almaktadır. Burada yer alan “Customer Service” seçeneği için kılavuzun sonunda yer
alan öneriler kısmına bakınız.
Gelişmiş Arama
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1. Gelişmiş arama yapmak için aramak istediğiniz kelimeyi burada bulunan arama
çubuğuna girebilirsiniz.
2. Bu kısımda bulunan alan kodlarını aramanıza uygun şekilde seçerek daraltabilirsiniz.
Aramanızı derinleştirmek için yaptığınız filtreye uygun olarak AND (VE), OR (VEYA)
ya da NOT (DEĞİL) (Boolean Araması) seçeneklerini de üst kısımda yer alan
“Operators” başlığı altından seçerek kullanabilirsiniz
3. Bu bölümde yer alan seçenekler üzerinden aramanıza yazar ve kurum ekleyerek daha
hızlı sonuç alabilirsiniz.
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Sonuçlar
Basit ve Gelişmiş Arama yöntemlerini kullanarak yaptığınız arama sizi sonuçların listelendiği
sonuç ekranına yönlendirecektir.
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1. Yaptığınız arama neticesinde elde edilen sonuçlar bu kısımda künyeleri ile birlikte
sıralanır.
2. Bu kısımda elde edilen sonuç sayısı verilmektedir. Sonuç sayısının altında yer alan
menü aracılığı ile aramanızı düzenleyebilir, kaydedebilir veya sonuçlarda meydana
gelebilecek değişikliklerle ilgili bilgi almak
isterseniz hatırlatma kurabilirsiniz.
3. Bu kısımda yer alan menü üzerinden çıkan
sonuçları

dışa

aktarabilir,

indirebilir,

listeleyebilirsiniz. Ayrıca yine aynı menü
üzerinden kaynakların atıf bilgilerini ve
istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz.
4. Sonuçların sol tarafında yer alan bu menü
yaptığınız

arama

üzerinde

yapmanızı

sağlamaktadır.

Bu

filtreleme
menüdeki

filtreleri kullanarak aradığınız sonuca daha
kolay ulaşabilirsiniz.
5. Bu kısımda yer alan menü ise sonuçları
sıralamanızı ve özetlerini görüntülemenizi sağlayan seçenekleri içermektedir.
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Kaynaklar
Giriş sayfası üzerinde sağ üst köşede yer alan “Sources” kısmından veritabanı üzerinde hizmete
sunulan bütün kaynakları görüntüleyebilirsiniz.
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1. Kaynaklar bu kısımda sıralanmıştır. Üst sol köşede
bulunan kaynak sayısı verilmiştir.
2. Burada

bulunan

seçenekleri

kullanarak

aramanızı

daraltabilir ve aradığınız sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz.
3. Bu kısımda bulunan çubuğa aradığınız kaynağın
konusunu, başlığını, yayıncısını veya ISSN bilgisini girerek
arama yapabilirsiniz. Çubuğun sol tarafında bulunan
seçenekten

arama

yapacağınız

alanı

seçebilirsiniz.
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Kaynak Karşılaştırma
Scopus veritabanı üzerinden “Compare Sources” seçeneğini kullanarak seçtiğiniz kaynaklar
üzerinde birçok farklı alanda karşılaştırma yapabilirsiniz. Kaynak karşılaştırma ekranı
aşağıdaki gibidir.

Liste
Veritabanına üye olduğunuz takdirde kullanabileceğiniz seçeneklerden biri olan “Lists”
seçeneği aramalarınız sonucunda ulaştığınız kaynakları kaydetmenize olanak sağlar. Bu
seçeneğe

veritabanının

giriş

sayfası

üzerinden

ulaşabilirsiniz.

Atıf-Referans Bilgisi
Scopus veritabanının sunmuş olduğu önemli özelliklerden biri de atıf-referans verilerini detaylı
bir şekilde sunmasıdır. Bu verilere ulaşmak için yaptığınız arama neticesinde ulaştığınız
sonucu, sonuç ekranı üzerinden seçerek “View Citation Overview” seçeneğini tıklamalısınız.
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Daha sonra karşınıza çıkacak olan sayfa üzerinde seçtiğiniz yayının veya yazarın detaylı olarak
atıf-referans istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz.

Öneri I
Scopus ana sayfasında yer alan “Customer Service” seçeneğini kullanarak yaşadığınız
problemler için veritabanı ile iletişime geçebilirsiniz.
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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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