
EBSCOHOST

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Değişik konularda 20 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1. Academic Search 

Complete, 2. Book Index with Reviews, 3. Business Source Complete, 4. 

ERIC, 5. Computers & Applied Science Complete, 6. Dynamed, 7. 

Environment Complete, 8. Health Source: Nursing / Academic Edition, 9. 

History Reference Center, 10. Humanities International Complete, 11. Legal 

Collection, 12. Library, Information Science & Technology Abstracts, 13. 

MasterFILE Premier, 14. MEDLINE, 15. Newspaper Source, 16. Professional 

Development Collection, 17. Psychology & Behavioral Sciences Collection, 

18. Regional Business News, 19. Religion and Philosophy, 20. Serials Directory. 

Söz konusu veri tabanları yaklaşık 6500 akademik dergi içerir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama motoruna 

EBSCOHOST yazarak ilgili 

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. 

Üst araç çubuğu, yayın bulma, konu terimleri ile 

arama, atıf-referans tarama gibi ek özellikleri de 

içeren seçenekler sunabilir. Bu özellikler veri 

tabanından veri tabanına değişmektedir.

Hesabınız 

üzerinden kayıtlı 

bağlantılarınıza 

ulaşabilirsiniz. 

Veri tabanlarını seç bağlantısına 

tıklayarak arama yapılacak yeni 

veri tabanlarını ekleyebilirsiniz ya da 

değiştirebilirsiniz.



Açılan pencerede erişebildiğiniz tüm veri tabanları listelenecektir. Fareyi ön izleme 

simgesinin üzerine getirmek suretiyle her bir kaynağa ait bilgilendirmeleri 

görebilirsiniz. Eklemek istediğiniz kaynağı belirlediğinizde, önce yanındaki işaret 

kutusuna, sonra da tamam butonuna tıklayınız.



EBSCOhost’un, teriminizi tam metinleri içerisinde barındıran 

makaleleri araması için ikinci bir terim kullanarak ve tüm 

metin alanını seçerek yönlendirmenizi yapınız. Eğer 

terimleriniz için üçten fazla arama kutusuna ihtiyaç 

duyarsanız, artı butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş arama sekmesine 

tıklayarak aramanızı 

detaylandırabilirsiniz.



Sonuç ekranı bu şekilde 

karşınıza çıkacaktır.



Sol sütundaki seçenekleri kullanarak 

sonuçları daha fazla daraltabilirsiniz. 

Sonuçlar, istenilen kaynak türünün 

yanındaki işaret kutularına tıklamak 

suretiyle akademik dergiler, popüler 

dergiler ya da gazeteler gibi kaynak 

türlerine göre daraltılabilir. Mevcut 

arama alanından arama terimlerinizi, 

uyguladığınız daraltıcıları ve 

genişleticileri ve seçtiğiniz konu 

terimlerini görebilirsiniz.



Ayrıntılı kayıt ekranından, sadece bu kayıt için yazdırma, e-

posta gönderme, kaydetme, atıf yapma ya da bibliyografik 

kaynak yönetim yazılımları için dışa aktarma özelliklerini 

kullanınız. Bu özellikleri aynı anda birden fazla kayıt için 

kullanmak isterseniz, öncelikle klasöre ekleyiniz ve klasör 

içinden ilgili simgeye tıklayınız. Klasör içeriğini kalıcı olarak 

saklamak için oturum aç bağlantısına tıkladıktan sonra, ücretsiz 

olarak oluşturulan My EBSCOhost klasörüne giriş yapılmış olması 

gerekmektedir.

Tam metin sekmesine 

tıklarsanız metnin 

tamamına erişim 

sağlayabilir, pdf olarak 

indirebilirsiniz.





TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

