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İÇERİK

 ''TÜRKİYE ATIF DİZİNİ'' Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 365 Türk 

dergisini kapsayan ve Türkiye Klinikleri tarafından sunulan bir veri tabanıdır. 

2008’den günümüze tam metin erişim sağlamaktadır.

 Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı tüm makaleler, sağlık bilimleri alanında (Tıp, 

Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 

Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) 

yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Türkiye Atıf Dizini’ni 

aratıp veri tabanını 

açınız.



‘Giriş’e tıklayarak eğer varsa 

hesabınıza giriş yapabilirsiniz.



Hesabınız yok ise girişe 

tıkladıktan sonra yeni 

kullanıcıya tıklayarak 

hesap oluşturabilirsiniz.

Türkiye Klinikleri’nde de 

aynı şifrenizi kullanarak 

dergi listelerine 

bakabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra 

karşınıza çıkan sayfadan 

arama yapabilirsiniz.

Arama kutusuna anahtar kelime, makale başlığı, 

yazar adı gibi bilgileri yazdıktan sonra açılır 

pencereden arama alanınızı seçip, sıralama 

yönteminizi de belirleyerek aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.

‘Kelimelerin hepsi’ ya da ‘Aynen 

girildiği gibi’ seçeneklerinden 

birini seçmeniz arama yaptığınız 

konu ile ilgili doğru sonuçlara 

ulaşmanızda faydalı olacaktır.



Arama yaptığınız konu ile ilgili 

sonuçları burada görebilirsiniz.

‘Sadece atıf 

almış makaleler 

gelsin’ butonuna 

tıklayarak 

makaleleri 

filtreleyebilirsiniz.

Makalenin 

bibliyografik 

bilgilerini burada 

görebilir ya da 

makale başlığına 

tıklayarak 

makaleyi 

inceleyebilirsiniz.

Makaleye gelen 

atıf sayısını 

buradan 

görebilirsiniz.



Makalenin sağ üst 

köşesinde bulunan ‘PDF 

ücretsiz tam metin’ 

butonuna tıklayarak 

makaleyi pdf formatında 

indirebilirsiniz.



Ana sayfada yer alan bu bölümlere tıklayarak makaleler 

ile ilgili birçok konuda geniş kapsamlı bilgiye erişebilirsiniz.



‘Açıklamalar’ 

bölümünden atıf, etki 

değeri, atıf dizini vb. 

konular hakkında bilgi 

edinebilirsiniz.



‘Yazım kuralları’ bölümünden 

makale hazırlık sırasında 

uyulması gereken yazım 

kuralları hakkında geniş 

kapsamlı bilgiye erişebilirsiniz.



‘İncelenen dergiler’ bölümünden 

2008 yılından günümüze kadar 

yayımlanmış tüm sayıları Türkiye 

Atıf Dizini veri tabanında kayıtlı 

olan dergi listesine erişebilirsiniz.



‘İstatistik’ bölümünden 

dergilerin yıllara göre 

kullanım istatistiklerini 

görebilirsiniz.

Yılın üzerine tıklayarak ilgili 

konunun istatistiklerini 

inceleyebilirsiniz.



Örneğin 2010 yılına ait; dergilerin 

ulusal katkı değeri istatistiklerinin 

bulunduğu listeyi burada 

görebilirsiniz.



‘Başvuru’ bölümünden Türkiye 

Atıf Dizini değerlendirme 

kriterleri, başvuru ve 

değerlendirme süreci hakkında 

bilgiye ulaşabilirsiniz. 



Ana sayfada bulunan ‘Kaynak yazımına dikkat’, ‘Makale alt bilgi 

yazımına dikkat’ ve ‘Anahtar kelime yazımına dikkat’ bölümleri 

yardımıyla arama yaparken yazımla ilgili dikkat edilmesi gereken 

konular hakkında yardım alabilirsiniz.



‘Kaynak yazımına dikkat’ bölümüne tıkladığınızda dergi kaynak 

yazımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri görebilirsiniz.



‘Makale alt bilgi yazımına dikkat’ bölümüne tıklayarak makale alt bilgisi 

yazarken dikkat edilmesi gerekenleri görebilirsiniz.



‘Anahtar kelime yazımına dikkat’ 

bölümüne tıkladığınızda karşınıza 

gelen sayfa bu şekildedir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ nin amacı 

makalelerin Türkçe anahtar kelimelerine, 

standart bir terminoloji oluşturmaktır. Türkiye 

Bilim Terimleri anahtar kelimelerin Medical 

Subject Headings (MeSH) temel 

alınarak, karşılığını veren bir sistemdir.

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?

- Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri 

tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta 

olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi 

amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin 

anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik 

terimler dizinidir.



Arama çubuğuna araştırma yapmak 

istediğiniz konu ile ilgili anahtar 

kelimeleri yazarak kelimelerinizin 

MeSH karşılığını alabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

