
TÜRKİYE ATIF DİZİNİ 

KULLANIM KILAVUZU



Türkiye Atıf Dizini’ne
www.atifdizini.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

1)İlk defa kullanıyorsanız, bir 
kereye mahsus Üye Ol 
sekmesinden edu.tr uzantılı 
mail adresi ile kayıt yapılmalıdır.

2)Eğer kayıt olduysanız Giriş 
Yap sekmesine tıklayınız.

..ve kullanıcı adı ve şifrenizle 
giriş yapınız.

http://www.atifdizini.com/


Eğer kullanıcı adı ve şifreniz 
yoksa üye ol sekmesi 

üzerinden üyelik formunu 
doldurarak kullanıcı hesabınızı 

oluşturunuz.

• Formdaki doldurulması  gerekli 
alanları  doldurduktan sonra 
Kayıt Ol butonuna  tıklayınız.

• Bu formda belirttiğiniz edu.tr 
uzantılı e- posta adresinize,  
sistem tarafından maksimum 2 
gün içinde iletilecek onay 
mesajı  geldikten sonra Türkiye 
Atıf Dizini’ni kullanabilirsiniz.



Araştırmanıza yönelik  
anahtar kelimeleri 
arama çubuğuna 
yazarak tarayabilirsiniz.

Taramalarınızı 
Başlık, Yazar, Özet 
yada Anahtar 
kelime ile 
filtreleyerek 
yapabilirsiniz.



Yaptığınız 
aramalarınızı Yayın 
Yılı, Kurum, Branş ve 
Yayın bazında 
filtreleyebilirsiniz.



• Arama sonucunda makaleler orta 
kısımda yer almaktadır.

• Her makalenin altında kaç atıf aldığı 
belirtilmektedir.

• Makalenin üzerine tıkladığımızda 
makalenin bilgi sayfası açılmaktadır.

Tarama sonucu derlenen makalelerin 
altında kısa bilgiler yer almaktadır. 
Burada yazar bilgileri de 
görülebilmektedir. Yazar adı üzerine 
tıkladığımızda aramaya yazarı da dahil 
edebiliriz.



Makalenin bilgi sayfası PDF İndir 
sekmesine 
tıklayarak ilgili 
makaleyi 
bilgisayarınıza 
kaydedebilirsiniz.

İlgili makale ne 
kadar atıf almış, 
ne kadar 
görüntülenmiş, 
ne kadar 
indirilmiş
buradan 
inceleyebilirsiniz.

• İlgili makaleyi atıf göstermiş 
makaleleri incelemek için 
makalenin bilgi sayfasının en 
altına inilmelidir.

• Aşağıda gösterildiği gibi 
makalelerin yanındaki 
ikonlara tıklayarak atıf 
gösterilen makaleler de 
incelenebilir.



Ana menüler içinde yer alan İncelenen 
Yayınlar menüsüne tıklayarak Türkiye Atıf 
Dizini’ne kayıtlı tüm dergileri inceleyebilirsiniz.

Sadece kayıtlı dergileri görmek için..



İncelenen Yayınlar 
menüsünde dergiler 
alfabetik olarak 
sıralanmaktadır. ‘T’ 
harfine tıklandığında
110’un üzerinde Türkiye 
Klinikleri Dergilerine 
ulaşılabilmektedir.



Herhangi bir derginin üzerine 
tıkladığımızda derginin bilgi sayfası açılır.
Bu sayfadan dergi hakkındaki bir çok 
bilgiye ulaşabiliriz.

Dergi bilgi sayfasının aşağısına 
doğru indiğimizde ilgili derginin 
her cildinde bulunan makaleleri 
inceleyebilirsiniz.



Dergilerin bilgi 
sayfasının en altında 
bu dergi içinde en 
çok okunan , en çok 
indirilen, en çok atıf 
alan makaleleri 
görebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER!


