
TR DİZİN 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini 

sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen veri 

tabanıdır.

 TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

 Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale 

adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.



Sayılarla TR Dizin



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

TR Dizin’i aratıp veri 

tabanını açınız.



Ana sayfada yer alan ‘Giriş’e tıklayarak 

açılır pencere yardımıyla hesabınıza 

giriş yapabilir, eğer hesabınız yoksa 

‘Kayıt ol’ a tıklayarak hesap 

oluşturabilirsiniz.



Ana sayfada ‘Kayıt ol’ butonuna 

tıkladıktan sonra gerekli kişisel 

bilgilerinizi doldurup, konu alanı seçip, 

eğer isterseniz özgeçmişinizi de 

yükledikten sonra yeni kayıt 

oluşturabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan arama 

çubuğu yardımıyla aramanızı 

yapabilirsiniz.

Arama çubuğunun 

sağında yer alan 

bölümden açılır pencere 

yardımıyla arama 

yapacağınız alanı 

seçebilirsiniz.

+ Simgesine 

tıklayarak alan 

ekleyebilir ve birden 

fazla alan seçerek 

aramanızı 

daraltabilirsiniz.



2. Alanın solunda yer alan açılır pencere 

yardımıyla arama yaparken alanlar 

arasında ‘ve, veya , değil’ operatörlerini 

kullanarak aramanızı derinleştirebilirsiniz.

VE: Anahtar sözcüklerinizin tümünü bir arada 

arar.

VEYA: Anahtar sözcüklerinizi birlikte ya da 

teker teker arar.

DEĞİL: Arama sonuçlarında geçmesini 

istemediğiniz kelimeleri içeren kayıtları eler.



Bu bölümden de arama 

yapmak istediğiniz veri 

tabanlarını ve yıl aralığını 

da girerek aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.



Arama sonuçlarını gösteren sayfa bu 

şekildedir.



Buradan aramaya geri dönüp 

üzerinde değişiklik 

yapabilirsiniz.

Buradan yeni bir arama yapabilirsiniz.

Buradan daha önce yapmış olduğunuz 

aramaları inceleyebilirsiniz.

Buradan yaptığınız aramayı daha 

sonra tekrar kolaylıkla yapabilmek 

amacıyla kaydedebilirsiniz.



Makalelerin sol kısmındaki kutucuklar 

yardımıyla istediğiniz makaleleri 

seçebilir, ‘Tümünü seç’e tıklayarak 

hepsini seçebilir ve ‘Rapor hazırla’ 

butonuna tıklayarak makaleleri analiz 

edebilirsiniz.



Analiz detaylarında yayın sayısı, yayınların yıllara göre dağılımı, h-

ındex değeri, toplam atıf, atıf yapılan toplam makale, yıllara göre atıf 

sayıları ve ortalama atıf gibi bilgilere erişebilirsiniz.



Sonuç sayısını 

burada 

görebilirsiniz.

Makalenin aldığı 

atıf sayısını 

buradan 

görebilirsiniz.

Makalenin 

bibliyografik 

bilgilerini burada 

bulabilirsiniz.

Makaleleri nasıl 

sıralamak 

istediğinizi buradaki 

açılır pencere 

yardımıyla 

belirleyebilirsiniz.



Sayfanın sol tarafında yer alan 

filtreleri kullanarak arama 

sonuçlarınızı daraltabilirsiniz.

Filtrelerin say kısmında yer alan simgeye 

tıklayarak açılır pencere yardımıyla daha 

fazla seçeneğe erişebilirsiniz.



Buradan ‘Öz’ e tıklayarak makalenin özüne 

erişebilir, ‘Tam metin’e tıklayarak makaleyi pdf 

formatında indirebilir ve ‘Ayrıntılı kayıt’ a 

tıklayarak makaleyi ayrıntılı olarak 

inceleyebilirsiniz.

Makalenin başlığına 

tıklayarak daha detaylı 

olarak inceleyebilirsiniz.



Buradan makalenin yazarları, 

yayınlandığı dergi, öz, başlık, 

konu alanı gibi bilgilerini 

bulabilirsiniz.

Sağ üst köşesindeki bu 

simgeye tıklayarak makalenin 

tam metnini pdf formatında 

indirebilirsiniz.



Makalenin aldığı atıfların 

yıllara göre dağılımını 

gösteren grafiği burada 

görebilirsiniz.

Yayına gelen atıfları burada görebilir ve 

atıf yapılan makalelerin özüne, pdf’ine 

erişebilirsiniz ve başlıklarına tıklayarak 

ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Ayrıca makalelerin solundaki kutucuklardan istediklerinizi seçebilir 

ya da ‘Tümünü seç’e tıklayarak hepsini seçebilir ve atıfları excel, 

csv ve bibtex formatında dışarı aktarabilirsiniz.



Ana sayfadaki bu bölümden istatistik verilerine erişebilirsiniz.



Sol taraftan incelemek 

istediğiniz istatistikleri 

seçebilirsiniz.



Ana sayfada yer alan ‘Dergi Listesi’ butonuna 

tıklayarak TR Dizin’de taranan tüm dergilerin listesine 

ulaşabilirsiniz.



• Dergi listesinden dergi bulabilmek için ilgili alanın 

arama çubuğuna gerekli bilgiyi yazarak, sonuca 

kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

• Ayrıca bulduğunuz derginin bilgilerini xls, csv ve pdf formatında indirebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

