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İÇERİK

 Bates’ Visual Guide to Physical Examination veri tabanı, klinisyenlerin 

pratik yapmalarına imkân sağlayan, fiziksel muayene tekniklerini de 

içeren ve insan vücudunu baştan aşağı inceleyen klinik videoları 

erişime sunmaktadır. 

 Veri tabanında toplamda 8 saatten fazla video kaydı mevcuttur. 

 Ayrıca tıp, hemşirelik, fiziksel / iş terapisi ve eczacılık programları 

içinde yer alan tıbbi kurslar içinde faydalı bilgiler içermektedir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Bates’i aratıp veri 

tabanını açınız.



Eğer Bates hesabınız var ise buradan 

giriş yapabilir, hesabınız yoksa ‘Sign 

In’e tıkladığınızda açılan pencereden 

‘Create Free Personal Account’ 

bölümünden hesap oluşturabilirsiniz. 



Anahtar kelimeler kullanarak 

arama kutucuğu yardımıyla 

araştırma yapabilirsiniz.

Ana sayfada yer alan Bates fiziksel muayene videolarını ya 

da OSCE klinik beceri videolarını seçebilirsiniz.



Bates fiziksel muayene videoları açılır 

penceresinden incelemek istediğiniz 

anatomik yapıyı seçerek ilgili videolara 

ulaşabilirsiniz.



Seçtiğiniz anatomik yapı ile ilgili 

sonuçları burada görebilirsiniz.

‘Play All’ a tıklayarak videoların 

hepsini oynatabilir ya da izlemek 

istediğiniz videoyu seçebilirsiniz.



Buradan video içerisindeki 

bölümleri seçerek ilgilendiğiniz 

bölümü izleyebilirsiniz.

Buradaki butonları 

kullanarak önceki ya da 

sonraki videoya 

geçebilirsiniz.



Videonun sağ üst köşesindeki ‘Email’ 

butonuna tıklarsanız izlediğiniz videonun 

erişim linki size ve e-mail adresini 

yazdığınız 5 alıcıya, en fazla 10 kere 

tıklanmak üzere gönderilir. Gönderilen link 

5 gün kullanılabilir.



OSCE Klinik beceri videoları Objektif 

Yapılandırılmış Klinik Sınavlara (OSCE) 

hazırlanmanıza yardımcı olacak şekilde 

tasarlanmıştır.



Sayfanın sol alt köşesinde 

yer alan anahtar kelimeler 

yardımıyla izlediğiniz video 

ile bağlantılı konuları içeren 

diğer videolara 

erişebilirsiniz.

Videonun sağ üst 

köşesinde yer alan 

‘Transkript’ 

butonuna basarak 

videonun 

transkriptini pdf 

formatında 

bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz.



Anahtar kelime yardımıyla arama 

kutucuğu üzerinde arama yaparken 

yazdığınız kelime ile ilgili konuları açılan 

sayfadan seçebilir ya da kendi 

yazdığınız kelime ile arama işleminize 

devam edebilirsiniz.



Arama sonuçlarınızı burada 

görebilirsiniz. İzlemek istediğiniz 

video türünü seçip 

araştırmanıza devam 

edebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

