
EBSCO DISCOVERY SERVICE

KULLANIM KILAVUZU



 EBSCO Discovery Service (EDS) size kurumunuz koleksiyonunun tamamına, 

özelleştirilebilir, tek bir giriş noktasından erişim sağlar.

İÇERİK



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Tüm kaynaklarda 

tarama sekmesinden 

EBSCO veri tabanını 

açınız.



Hesabınıza ‘’Oturum Aç’’ 

sekmesinden giriş 

yapabilirsiniz.

Hesabınız yok ise hemen 

oluştur sekmesinden 

hesabınızı 

oluşturabilirsiniz.



Basit arama ekranından arama 

yapmak için arama terimlerinizi 

giriniz ve Ara (Search) butonuna 

tıklayınız.Nokta atışı yapmak isterseniz bütün 

arama metodlarını (search modes), 

daraltıcıları(limiters) ve

genişleticileri(expanders) ortaya 

çıkarmak ve daha ayrıntılı arama 

yapmak için Arama Seçenekleri(Search 

Options) linkine tıklayınız. 

Kurumunuz 

tarafından 

abone olunan 

farklı birçok 

disipline ait 

kaynakları 

göstermektedir.

Hesabınız 

üzerinden kayıtlı 

bağlantılarınıza 

ulaşabilirsiniz. 



Aramanızı yapacağınız bir disiplin seçebilirsiniz.



Sonuçları yalnız kütüphane 

kataloğu ile sınırlandırmak için 

‘’yalnızca katalog’’ 

daraltıcısını işaretleyebilirsiniz.

Sonuçları sadece online-tam metin ( veri 

tabanlarında yer alan e-dergiler, e-kitaplar ya da 

diğer tam metin kaynaklar) ya da fiziksel olarak 

kütüphanenizde bulunan kayıtlar için ‘’kütüphane 

koleksiyonunda bulunur’’ sekmesini işaretlemeniz 

gerekecektir.



MY EBSCO HESABI ÜZERİNDEN MAKALE TARAMA



«AND-OR-NOT» 

Boolean 

işleçlerini 

kullanabilirsiniz.

Gelişmiş arama butonuna 

tıklayarak aramanızı 

detaylandırabilirsiniz.



Daraltıcıları kullanarak 

taramalarınızı 

sınırlandırabilirsiniz.



Ebsco

hesabınızdaki 

klasörünüze 

daha sonra 

erişim sağlamak 

için kaydeder.

Makalenin genel bilgilerini başlığın 

altında görebilirsiniz.

Makalenin tam metnine 

erişim sağlamak için ‘’tam 

metin’’ sekmesini 

tıklayabilirsiniz.





Google Drive üzerine kaydeder.

Makaleyi yazdırabilirsiniz.

E-posta paylaşımı sağlar.

My Ebsco klasörünüze ekler.

Birçok formatta alıntı yapmanıza olanak tanır.

Dışa Aktama seçeneği ile makaleyi referans oluşturmanız için EndNote, 

Zotero gibi programlara aktarır.

Makaleye sabit bir link atar.

Makaleyi farklı sosyal ağlarda paylaşmanıza olanak tanır.



MY EBSCO HESABI ÜZERİNDEN E-KİTAP İNDİRME



Basit aramamızı ‘’big data’’ 

olarak aratalım.



İçindekiler tablosuna 

tıkladığımızda 

kitabın içindekiler 

kısmı açılacaktır.

Kitabı tam metin olarak görüntülemek 

ve indirmek için tam metin butonuna 

basınız.



«Sayfaları Kaydet» butonu ile size 

verilen maksimum sayfa sayısı ile 

tüm kitabı indirebilirsiniz.



Geçerli sayfayı ve sonraki 

99 sayfayı pdf. formatında 

indirebilirsiniz.

Geçerli 100 saydan sonra 

sistem sizlere ikinci defa 100 

sayfa indirmenize izin 

vermeyecektir.

Kitabın adını kopyalayıp sayfayı 

kapatınız ve makaleyi tekrar taratıp 

kaldığınız yerden sayfaları 

indirmeye devam edebilirsiniz.



Kitabı çevrimdışı indirmek 

isterseniz ‘’indir’’ sekmesine 

tıklayınız.

Çevrimdışı olarak 

indirmek istediğiniz 

kitabı totalde 30

güne kadar 

elektronik olarak 

ödünç alabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

