
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Araç Çubuğu; Bilgi Merkezi web sitesini daha 

etkin ve hızlı bir şekilde kullanımını sağlamak, elektronik kaynaklara erişim amacıyla kuruma 

özel olarak oluşturulmuştur. Araç  çubuğu Windows Internet Explorer ve Mozilla Firefox  için 

geliştirilmiştir. 

Elektronik yayıncılıktaki hızlı artışa paralel olarak kullanıcılarımızın web kullanım oranları 

artış göstermiştir. Bu yüzden Bilgi Merkezi web sitesi ve online hizmetler daha önemli hale 

gelmeye başlamıştır. Bilgi merkezleri bu gelişmelere cevap verebilmek için yeni hizmetler 

geliştirmeye gereksinim duymaya başlamışlardır. Bilgi Merkezi araç çubuğu bu gereksinim-

den hareketle oluşturulmuştur. 

Bilgi Merkezi Araç Çubuğu’nun Avantajları 

Windows Internet Explorer ve Mozilla Firefox tarayıcılarına işlevsellik katmaktadır. Bilgi Mer-

kezi kataloğu ve Google gibi arama motorlarına hızlı erişim sağlar. Bilgi Merkezi anasayfası, 

OPAC, veri tabanları, E-Dergiler, internet kaynakları ve duyurular arayüzüne hızlı erişim 

bulunmaktadır. 

Bilgi Merkezi Araç Çubuğu’nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz.  

http://sdu.mylibrarytoolbar.com 
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Journal Citation Reports    http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame 

 
Journal Citation Reports dünyadaki önemli araştırma dergilerini sistematik bir şekilde analiz ederek bilim dallarına göre  
dergilerin karşılaştırmalarını sunan bir kaynaktır. 
 
JCR Fen ve Sosyal Bilimler alanında dünya çapında yayınlanan 8,400’ün üzerinde akademik derginin etki değeri (impact  
Factor) ile atıf (citation) bilgilerinin verildiği özgün bir veritabanıdır. 
 
JCR’da her yıllık edisyon bir önceki yıla ait kayıtları kapsayacak atıfları vermektedir. JCR Science Edition ve JCR Social  
Science Edition’da 2005 ve 2006 yılları taranabilmektedir. 
 
JCR; 
 
 

En geniş kapsamlı dergileri, 
 

Alanında en sık atıf alan dergileri, 
 

Alanında etki değeri (impact factor) en fazla olan dergileri, 
 

Alanındaki en iyi dergileri gösterebilmektedir. 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame
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JCR’da Arama Seçenekleri: 

Belirli bir dergiye erişmek için JCR Web veritabanının ana sayfasında sağ taraftaki tablodan Search for a specific 

journal seçeneğini seçiniz. Submit butonuna tıkladığınızda Journal Search sayfası karşınıza gelmektedir. Bu sayfada 

Tam Dergi Adı (Full Journal Title ), Dergi Adı Kısaltması (Journal Abbreviation), Dergi Adında Geçen Kelime ve 

ISSN numarası ile tarama yapılabilmektedir. 
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Belli bir konudaki dergilere erişim için  View a group of journals by seçeneği işaretliyken Subject Category’i seçiniz ve Submit buto-

nuna basınız. 
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Journal Citation Reports’da yapılan tarama sonuçları ile dergi hakkında ulaşılabilecek diğer bilgiler; 
 
 
Etki Değeri Trend Grafiği: Belirli bir derginin son 5 yıl içinde sağlanmış etki faktörü değerlerinden oluşan trendi vermekte-
dir. Belirli bir yıl içinde dergide yayınlanmış olan makalelerin ortalama almış olduğu atıf oranını ölçer. Bu biçimi ile sağlanan 
değerler son 5 yıla varacak biçimde gösterilir. 
 
 
Citing Half-life: Dergide yayınlanan bilgi materyallerinin hangi yıllara varan arşivsel materyaller kullandığını tespit edilebilir. 
 
 
Source Data: Belirli bir dergide eleştiri (review) yazı biçimleri ile orijinal araştırma yazısı olarak kabul gören makalelerin 
oranları hakkında bilgilendirici bölümdür. 
 
 
Cited Journal Listing: Seçilmiş olan dergiye sıklıkla atıfta bulunmuş olan dergilerin listesini veren fonksiyondur. 
 
 
Dergi Başlığı: JCR Web veritabanı genelde dergi adlarını kısaltılmış biçimi ile verir. Tam adını görmek için derginin tam 
detaylarının verildiği “Full Record” sayfasında mevcuttur.  
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BMJ Online Journals     http://journals.bmj.com 

BMJ Journals, British Medical Association tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamaktadır. BMJ veritabanı, sadece 

BMJ koleksiyonunu değil sağlık bakım yönetiminden nörolojiye kadar geniş bir yelpazeyi içine alan 24 dergiyi kapsamakta-

dır ve tam metin erişim vermektedir. Annals of Rheumatic Diseases, Archives of Diseases, Gut, Thorax gibi yayınlanan 

birçok BMJ dergisi kendi alanlarında dünya lideri konumundadır. 

http://journals.bmj.com
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Duyurular        http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  

32260 Çünür Isparta / Türkiye 

Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862  

kutuphane@sdu.edu.tr  

MD Consult Choice Collection Veri Tabanı Elektronik Tıp Kitap-

ları 19.09.2007 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. 

JCR-Journal Citation Reports Veri Tabanı kullanıma açılmıştır. 

BMJ-British Medical Journals Veri Tabanı kullanıma açılmıştır. 

BMJ Clinical Evidence Veri Tabanı kullanıma açılmıştır. 

Springer Elektronik Kitap Veri Tabanı kullanıma açılmıştır. 

 

Daha fazla bilgi için referans@sdu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir ya da (0 246) 2113598 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php
mailto:mailto:kutuphane@sdu.edu.tr
http://www.mdconsult.com/das/booklist/body/74773553-2
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame
http://www.bmjjournals.com/
http://www.springerlink.com/
mailto:mailto:referans@sdu.edu.tr

