
GOOGLE AKADEMİK

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Google Akademik (Google Scholar) sadece akademik makaleler ve 

konularda tarama yapan bir arama motorudur.

 Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer 

makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir.



‘Oturum açın’a tıklayarak 

Google hesabınız ile giriş 

yapabilirsiniz.



Profilim’e tıklayarak profilinizde 

istediğiniz değişiklikleri 

yapabilirsiniz.



Bağlı olduğunuz kurum, 

doğrulama e- postası, ilgi 

alanları ve isteğe bağlı olarak 

ana sayfa ekleyebilirsiniz.



• Eğer varsa yazdığınız makaleleri 

profilinize ekleyebilirsiniz.

• Arama çubuğu yardımıyla 

makalelerini bulabilir ve 

ekleyebilirsiniz.



1. Aramanızı 

yaptıktan 

sonra size ait 

makalelerin 

yanındaki 

kutucuğu 

işaretleyin.

2. Sayfanın sağ üst 

köşesinde yer alan

butonuna tıklayınız.

3. Makale güncellemeleri 

ile ilgili de gerekli seçimleri 

yapınız.

Eğer isterseniz bu kutucuğu 

işaretleyerek profilinizi herkese açık 

hale getirebilirsiniz.

4. Son olarak da ‘tamamlandı’ 

butonuna tıklayarak makale 

ekleme işleminizi bitirebilirsiniz.



Makale ekleme işleminden 

sonra karşınıza çıkan sayfa 

bu şekilde olacaktır. Bu 

sayfa sizin profil sayfanızdır.

Eğer isterseniz 

buradan profil 

fotoğrafı 

ekleyebilirsiniz.

Buradan profil 

bilgilerinizi 

düzenleyebilirsiniz.



Buradan ilgili makaleden 

alıntı yapanları ve yıl 

bilgisini görebilirsiniz.

Buradan alıntıların yıllara göre 

dağılımını gösteren grafiği 

bulabilirsiniz. ‘Tümünü görüntüle’ 

ye tıklayarak alıntılarla ilgili 

geniş kapsamlı bilgiye 

erişebilirsiniz.

İsterseniz buradaki 

simgeye tıklayarak 

açılır pencere 

yardımıyla tekrar 

makale ekleyebilir ya 

da makalelerde 

güncelleme 

yapabilirsiniz.



Makale ekleme açılır 

penceresinden ‘El ile makale ekle’ 

butonuna tıklarsanız gerekli tüm 

bilgileri kendiniz yazarak 

profilinize makale ekleyebilirsiniz.



İsterseniz makalelerinizi 

soldaki kutucukları 

işaretleyerek 

birleştirebilir, silebilir ya 

da dışa aktarabilirsiniz.



Sayfanıza eklediğiniz makalenin başlığına tıklayarak ayrıntılı bilgisine 

erişebilir, ‘PDF’ butonuna tıklayarak makaleyi pdf formatında 

indirebilirsiniz.



Makalenin sağ üst 

köşesinde yer alan bu 

simgeye tıklayarak 

makale bilgilerini 

düzenleyebilirsiniz.



Ana sayfadan arama kutucuğu yardımıyla arama 

yapmak için anahtar kelime, yazar adı, makale 

adı vb. bilgiyi yazıp doğrudan arama 

yapabilirsiniz.

Arama yaparken ‘Türkçe sayfalarda 

ara’ butonuna tıklayarak aramanızı 

sadece Türkçe sayfalarla 

sınırlayabilir ya da ‘Herhangi bir dil’ 

seçeneği ile tüm sonuçların 

gelmesini tercih edebilirsiniz.



Aramayı yaptıktan sonra 

karşınıza gelen sonuç 

sayfası bu şekildedir.



Sol tarafta bulunan filtreleri kullanarak;

• Makale yılı seçebilir ya da kendiniz özel bir aralık 

belirleyebilirsiniz.

• Sonuç sayfanızdaki makaleleri alakaya veya tarihe 

göre sıralayabilirsiniz.

• Sonuçların patentleri ve alıntıları içerip 

içermeyeceğini belirleyebilirsiniz.



‘Uyarı oluştur’ a tıklayarak 

yaptığınız araştırma  üzerinde 

tekrar çalışmak için uyarı 

oluşturabilirsiniz.



Yıldız simgesine tıklayarak 

makaleyi sonra okumak 

için kaydedebilirsiniz.

Bu simgeye 

tıklayarak açılır 

pencere yardımıyla 

makaleden alıntı 

yapabilirsiniz.

Buradan makalenin alıntılanma 

sayısını görebilirsiniz.

Buradan da 

incelediğiniz 

makale ile ilgili 

diğer makalelere 

erişebilirsiniz.

Buraya tıklayarak 

makaleyi pdf 

formatında 

indirebilirsiniz.



Ana sayfada sol üst köşede yer alan 3 çizgi butonuna 

tıklayarak ;

• Profilinize gidebilir ve istediğiniz değişiklikleri 

yapabilirsiniz.

• Makalelerin altında yer alan yıldız simgesine 

tıklayarak kaydettiğiniz makalelerin bulunduğu 

kitaplığınıza erişebilirsiniz.

• Oluşturduğunuz uyarıları görebilirsiniz.

• Metriklerden en önemli yayınları; yayınların h5-

endeksi ve h5-ortanca değerini görebilirsiniz.

• Gelişmiş arama yapabilirsiniz.

• Ayarlar bölümünden de sayfanızın ayarlarını istediğiniz 

gibi düzenleyebilirsiniz.



Makale araması 

yaparken 

kullanacağınız 

kelimelerin sonuçlar 

arasından nasıl 

aranmasını istiyorsanız 

o seçeneğin yanına 

anahtar kelimelerinizi 

yazabilirsiniz.

Arama yapacağınız 

kelimelerin makalenin 

neresinde geçmesini 

istediğinizi 

belirleyebilirsiniz. Makalenin yazarının adını ve 

yayınlandığı derginin adını 

yazabilirsiniz.Arama yapmak 

istediğiniz tarihi de 

ekleyebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

