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Preprint Citation Index  

Başvuru Rehberi 

 

Preprint Citation Index nedir?  

Web of Science’daki Preprint Citation Index, önde gelen arşivlerinden  gelen 

ön baskıların multidisipliner bir koleksiyonudur. Araştırmacıların ve lisansüstü 

öğrencilerin en yeni araştırmalarla güncel kalmalarına yardımcı olurken, bir 

yandan da güvendikleri kaynaklara olan güvenlerini korur.   Preprint Citation 

Index ile disiplinler arasında ön baskı literatüründeki en son buluşları hızlı bir 

şekilde bulabilir, yeni bulgular mevcut olduğunda bildirim alabilir, bir fikrin 

gelişimini daha eksiksiz bir şekilde izleyebilir ve hakem değerlendirmesinden 

geçmeyen kaynakların güvenilirliğini değerlendirebilirsiniz. 

1991 yılına kadar uzanmaktadır ve veritabanı günlük olarak 

güncellenmektedir.     

   

Önemli arşivleri içerir.  

 

arXiv: fizik, matematik, bilgisayar 

bilimleri, nicel biyoloji, nicel finans, 

istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem 
bilimi ve ekonomi  

 

bioRxiv: biyoloji 

 

medRxiv: tıp, klinik ve ilgili sağlık bilimleri 

 
chemRxiv: kimya ve ilgili alanlar 

preprints.org: bilim, sosyal bilimler ve 

sanat& insani bilimler arasında 

multidisipliner   

 

Zaman içinde yeni arşivler eklenecektir. 

 

Preprint - Ön baskılar tarama 

sonuçlarında açıkça etiketlenir  
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Mevcut olduğunda bir ön baskının nihai 

yayınını görüntüleyin. Web of Science 

   

 

 

 

 

 

Ön baskılar için atıf sayısı, yalnızca Preprint Citation 

Index'teki diğer ön baskılardan gelen atıfları içerir. Bu 

atıflar Web of Science Core Collection'daki yayınlarla 

bağlantılı değildir ve Journal Citation Reports veya InCites 

gibi diğer araçlardaki herhangi bir atıf metriklerine katkıda 

bulunmaz.  
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Preprint Citation Index veritabanı tarama 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

All- Databases Tüm veritabanlarında 

literatür taramanıza ön baskıları dahil 

etmeyi veya hariç tutmayı seçebilirsiniz. 

Varsayılan olarak hariç tutulurlar. 

Filtreyi kaldırmak için X ‘e tıklayın.   
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Yardım 
 

Tarama ipuçları ve örnekler de dahil olmak üzere ayrıntılı ürün 

içi kılavuzlara ulaşmak için her hangi bir sayfadaki Help 

butonuna tıklayın. 

  

Web of Science hakkında bilgi almak için: 

https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup  

  

Teknik yardım masası için:  support.clarivate.com/s/  

  

Öğrenme Portalını ziyaret ediniz: 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/   

Tarama Araçları 

Tarama Operatörleri 
 
Tüm tarama terimlerinizi içeren 
kayıtları bulmak için AND kullanın  
  
Tarama terimlerinizden herhangi 
birini içeren kayıtları bulmak için OR 
kullanın 
  
Belirli kelimeleri içeren kayıtları 
taramanızdan hariç tutmak için NOT 
kullanın  
 
NEAR/n kullanarak belirli bir sayıda 
(n) sözcük içinde tüm terimleri içeren 
kayıtları bulun (stress NEAR/3 sleep)  
 
 
Adres taramasında aynı adres 
satırındaki terimleri bulmak için 
SAME kullanın (Tulane SAME Chem)  
 

 
Joker karakterler 
 
Kelimelerin çoğul biçimlerine ve 
çeşitli yazımlarına ulaşmakta daha 
fazla kontrol için kesme sembollerini 
kullanabilirsiniz   
  
* sıfır dahil herhangi bir sayıda 
karakter  
 
? tek karakter  
 
$ sıfır veya tek karakter   
 

 
Kelime grubu tarama 
 
Topic veya başlık taramalarında tam 
bir kelime grubu taramak için kelime 
grubu tırnak içine alınır.  
Örneğin, “energy conservation” 
sorgusu tam olarak energy 
conservation ifadesini içeren kayıtları 
bulur.  
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