CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
TR DİZİN (ULAKBİM VERİTABANLARI)
KULLANIM KILAVUZU

ULAKBİM’in temel misyonlarından biri de, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak
ürünler geliştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlileri arasında,
araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla
uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen TR Dizin (2013 yılı sonuna kadar Ulusal Veri
Tabanları-UVT adıyla yürütülen) yer almaktadır.
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; fen bilimleri ve sosyal bilimler temel
konularında, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, temel bilimler, sağlık bilimleri, veterinerlik,
sosyal ve beşeri bilimler alt konu alanlarındaki dergilerden oluşmaktadır.
TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile
ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi
Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.
TR Dizin, 2000 yılı Ağustos ayından itibaren web sayfası üzerinden taranabilmektedir. Dizinde
yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra,
ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine
bağlı olarak, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.
TR Dizin veritabanına, kütüphane web sayfasındaki “Veritabanları” menüsünden erişim
sağlanabilmektedir.

Ana sayfada sağ üst kısımda Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri mevcuttur. Bununla birlikte
hemen altında “Kayıt Ol” seçeneğinden Tr Dizin sayfasına kayıt olunabilmekte, önceden
üyelik yapılmışsa yanındaki “Giriş” seçeneğinden de sayfaya doğrudan giriş
yapılabilmektedir.
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Ana sayfada yine üst kısımda yer alan “Hakkında”, “Kriterler”, “Dergi Listesi”,
“Toplantılar”, “Rehber”, “SSS”, “İletişim” seçeneklerinden TR Dizin’e ait kapsamlı
bilgilere ulaşılabilmekte, farklı aramalar yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

“Hakkında” kısmında TR Dizin’in tanımına, kim tarafından oluşturulduğuna, hangi konularla
ilgili veritabanlarına sahip olduğuna dair detaylı bilgiler yer almaktadır.
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“Kriterler” kısmında TR Dizin başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuru sonrası süreçler
ve dergi değerlendirme işlemleri, komite değerlendirme süreçleri, komite değerlendirme
sonrası süreçler gibi TR Dizin için dikkat edilmesi gereken genel hususlara dair kapsamlı
bilgiler yer almaktadır.

“Dergi Listesi” kısmında TR Dizin Dergi Listesi sayfasına ulaşılmaktadır. ÜAK Doçentlik
başvurularında yer alan "Ulusal Hakemli Dergi" tanımında yer alan ULAKBİM TR Dizin dergi
listesidir.
Bu sayfada Tr Dizin’de yer alan dergilerin taraması yapılmaktadır. Arama çubuğunun yanında
sağ tarafta yer alan “Dergi Adı”, “ISSN”, “Yayıncı”, “Editör”, “Yıl”, “Konu Alanı” gibi
seçeneklerin yanı sıra, sol tarafta yer alan “Yıl”, “Veritabanı”, “Konu Kategorisi”, “Konu
Alanı”, “Yayım Dilleri” gibi filtrelemelerle arama sonuçları daraltılabilmektedir.
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Örneğin; “Türk Kütüphaneciliği” dergisinin taraması gerçekleştirildiğinde, sonuç ekranları
aşağıdaki gibi çıkmaktadır.
Derginin genel bilgileri, editörü, yıllık yayın sayısı, web sitesi, dizinlendiği yıllar, aldığı atıf
sayısı, toplam referans sayısı, atıf ortalaması, dergi sayısının yayınları gibi kapsamlı bilgilere
ulaşılmaktadır.
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“Toplantılar” kısmına girildiğinde sağ tarafta bulunan listedeki seçeneklerden yararlanarak
konularına göre toplantı bilgilerine ulaşılabilmekte, bu toplantılar hakkında detaylı bilgi
alınabilmektedir.
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“Rehber” kısmına girildiğinde “Editör El Kitabı”, “TR Dizin Tarama Yardım Dokümanı”, “TR
Dizin Araştırmacı Yardım Dokümanı”, “TR Dizin Dergi Sorumlusu/Editör Yardım
Dokümanı”, “Araştırma ve Yayın Etiği” gibi rehberlere ulaşarak detaylı bilgiler
alınabilmektedir.

“İletişim” kısmına girildiğinde ise TR Dizin’in iletişim bilgilerine, e-posta adresine ve adres
bilgilerine ulaşılabilmektedir.
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Öneri I
TR Dizin hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ana sayfada üst kısımda yer alan “SSS”
seçeneği kullanılabilmekte, buradan detaylı bir şekilde tüm bilgiler alınabilmektedir.

Öneri II
Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma
görevlilerine iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 525 55 55
E-posta referans hizmeti:
ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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