
EMERALD

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Temel olarak işletme, yönetim, eğitim, bilgi yönetimi, insan kaynakları 

yönetimi, pazarlama, finans, maliye, ekonomi, sağlık ve sosyal 

bakım, mühendislik, kütüphanecilik gibi konuları içerir.

 310 dergi, 1600’den fazla kitap, 1500 vaka çalışması sunmaktadır.



KONU PAKETLERİ Dergi Sayısı

Muhasebe, Finans ve Ekonomi 41

İşletme, Yönetim ve Strateji 55

İK, Öğrenme, Kurumsal Çalışmalar 26

Bilgi Yönetimi 12

Pazarlama 23

Operasyonlar, Lojistik ve Kalite 16

Emlak Yönetimi ve İnsal Yapımı Çevre 18

Kamu Yönetimi ve Çevre Yönetimi 13

Turizm ve Otelcilik 8

Eğitim 23

Mühendislik 26

Sağlık ve Sosyal Bakım 32

Kütüphanecilik 17

Emerald Premier Dergi Koleksiyonu



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Emerald’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



Hesabınıza ‘’log in’’ den 

giriş yapabilirsiniz. 

Hesabınız yok ise 

‘’register’’ dan yeni 

hesabınızı 

oluşturabilirsiniz.



Yeni hesap oluşturmak 

için gerekli bilgileri 

doldurmanız 

gerekmektedir.



Kayıt işlemini tamamladıktan sonra 

Login’e tıklayın ve kayıt olurken 

verdiğiniz ‘username’ i girin, bu 

genellikle email adresiniz olacaktır. 

Sonra yine kendi belirlediğiniz şifreyi 

girin ve ‘My Account’ alanına erişin.



Arama teriminizi 

arama kutusuna 

yazınız.

Yayın türünü seçin

(örneğin makaleler 

ve kitap bölümleri), 

‘search’ e tıklayın.



Arama teriminiz ile ilgili 

toplam yayın sayısını 

verir.

Hızlı tarama, girilen 

kelimeyi bütün alanlarda 

tarar bu nedenle çok 

sayıda sonuç getirir.

Refine search 

başlığı altından 

sonuçlarınızı 

daraltabilirsiniz.



Hızlı tarama sonuçlarını şu 

şekilde filtreleyebilirsiniz:

Keyword – Anahtar kelime

Publication date – Yayın yılı

Publication – Yayın adı

Subject - Konu

Type – Yayın Türü

İsterseniz sadece erişiminize 

açık  olan içeriği seçin ‘Only

content I have access to’



Advanced search 

sekmesinden 

aramanızı ayrıntılı bir 

şekilde yapabilirsiniz.



Boolean

operatörleri 

kullanmak için 

tıklayın: ‘AND’, 

‘OR’, ‘NOT’

Kelime veya 

terimlerinizi tarama 

kutusuna yazın.

Hangi alanlarda 

tarama yapmak 

istiyorsanız ona 

göre seçim 

yapabilirsiniz.

İçerik ve yayın yılı 

filtrelerini 

kullanarak 

aramanızı 

daraltabilirsiniz.



Journals & Books 

sekmesine tıklayarak 

dergi ve kitapları 

görebilirsiniz.

Veya doğrudan ana sayfadaki 

konu başlıklarını seçebilirsiniz.



Yayın türünüzü

(bütün yayınlar, sadece dergiler, 

sadece seriler, sadece kitaplar)

ve erişim türünüzü (bütün içerik,

sadece bize açık olan içerik) 

seçebilirsiniz.

Başlıkları alfabetik 

olarak 

listeleyebilirsiniz.

Ayrıntılı konu 

başlıklarını verir.



Yayın adına tıklayarak 

kaynağınızı seçebilirsiniz.



Seçtiğiniz derginin 

sayılarının listesini verir.



Derginin bir sayısına 

tıkladığımızda, o sayıdaki 

bütün makaleler listelenir.

‘Icon key’ alanından 

içerik türünü ve 

erişiminiz olup 

olmadığını kontrol 

edebilirsiniz.

Makalenizin özetini 

görüntüleyebilir, 

HTML olarak açabilir ve ya 

PDF olarak indirebilirsiniz.



Details sekmesi ile kayıt 

sırasında girdiğiniz bilgileri 

güncelleyebilirsiniz.

Hesabınıza giriş 

yaptıktan sonra 

‘My account’ ı 

tıklayın.

Uyarılar alanını 

kullanarak e-mail 

uyarılarınızı yönetin, 

örneğin içindekiler 

sayfalarını, atıf ve konu 

uyarılarını. 



İşaretliler listesi, herhangi bir 

makaleyi, dergiyi, kitap 

bölümünü işaretli materyal 

listesi altına koyabilirsiniz.

Searches, aramalarınızı,  yaptığınız 

taramayı  kaydetmenize  ve  birkaç  

adımda araştırmanıza erişmeye 

yardımcı  olur.



‘İçindekiler Sayfaları’ uyarılarını 

‘ToC Alert’ sekmesinin üzerine 

tıklayarak kurabilirsiniz. 



‘İçindekiler Sayfaları’ uyarılarını 

dergi ana sayfasını ziyaret 

ettiğinizde ‘ToC Alert’ üzerine 

tıklayarak da kurabilirsiniz. 



Citation alert ile 

atıf uyarısı 

oluşturabilirsiniz.



İstediğiniz makaleyi ve 

ya makaleleri seçerek 

‘Track Citations’ a 

tıklayarak atıf uyarınızı 

oluşturabilirsiniz.





Marked list sekmesi altına istediğiniz sayıda 

kitap, dergi, makale ekleyebilirsiniz.

İlgilendiğiniz kaynağı açıp seçtikten sonra 

‘Add to marked list’ e tıklayarak  ekleme 

işlemini gerçekleştirebilirsiniz..



Kaydettiğiniz bütün taramalara 
erişmek için ‘Searches’ sekmesini 
tıklayın.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

