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İÇERİK

 IEEE, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, biomedikal teknoloji, 

elektriksel güç, telekomünikasyon, uzay elektroniği, tüketici elektroniği gibi 

birçok alanda üyelerine teknik ve profesyonel hizmet sağlayan bir kuruluştur.

 3 milyondan fazla tam metin doküman,

 1.4 milyondan fazla yazar,

 Bell Labs Technical dergilerine erişim,

 1200+ konferans bildirisi

 2.800 + IEEE standartı ve Draft Standartları

 300’den fazla eğitim kursu



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘IEEE Xplore’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



‘Personal Sign In’ a tıklayarak 

hesabınıza giriş yapabilir, hesabınız 

yok ise ‘Create Account’ a 

tıklayarak hesap oluşturabilirsiniz.



Browse ile kaynak bazlı 

arama yapabilirsiniz.



Gelişmiş arama ve 

diğer arama 

seçenekleri için bu 

butonları 

kullanabilirsiniz. 

Basit aramanın yanı sıra ‘All’ 

açılır pencereyi tıklayarak 

yazara, yayına göre de 

arama yapabilirsiniz.



Advanced Search sekmesine 

tıklayarak arama sorgusuna ek 

anahtar kelimeler veya kelime 

öbekleri eklemek için arama metnini 

girin ve diğer arama sorgusu kutuları 

için alanları gerektiği gibi seçin. 



Açılır menülerdeki arama 

operatörleri şunlardır:

AND: Katıldığı iki koşulu karşılayan 

kayıtları arar.

OR: Katıldığı iki koşuldan birini veya 

her ikisini de karşılayan kayıtları 

arar.

NOT: Belirtilen koşulu karşılamayan 

kayıtları arar.

Metin kutuları arasındaki açılır 

menülerden arama operatörlerini 

seçerek sorgu kutuları arasındaki 

ilişkiyi tanımlayın.



Bu bölümle ilgili içeriklerde en popüler kaynakları ve 

henüz yayımlanan kaynakları görebilir, içerik 

bağlantılarına tıklayarak doğrudan kaynağa 

ulaşabilirsiniz.



Örnek bir arama yapalım. Aramanızı yazmaya başladığınız 

anda çıkan açılır menüdeki 

seçenekleri kullanabilirsiniz.



Buradaki butonlarla 

indirme seçeneklerini 

görebilir, sayfada 

gösterilecek sonuç sayısını 

belirleyebilir, uyarı bildirimi 

oluşturabilir veya geçmiş 

aramalarınızı 

görüntüleyebilirsiniz.

Özellikle görüntülemek 

istediğiniz sonuçları elde 

etmek için bu kısma ilgili 

teriminizi yazabilirsiniz.

Bu bölümde ise 

kaynak türünü 

sınırlayabilirsiniz.



Sonuçlarınızla ilgili 

sözlük terimlerini burada 

görebilir, üzerlerine 

tıklayarak sözlükte 

görüntüleyebilirsiniz.

‘’Sort by’’ kısmıyla sonuçlarınızı yeni 

sonuçlardan eskilere, A’dan Z’ye, 

ilgililiğe ya da en çok atıf alanlardan 

en az atıf alanlara şeklinde 

sıralayabilirsiniz.

Listelenen kayıtların özetine 

(Abstract), html formatındaki 

metnine ya da pdf formatındaki 

tam metnine ulaşabilirsiniz.



Sonuçlarınızı bu 

sütundaki 

seçeneklerle 

filtreleyebilirsiniz.

Bu işaret erişebildiğiniz 

kaynakları ifade eder, 

erişiminize açık 

olmayanlar için kapalı ve 

kırmızı bir kilit işareti belirir.



Bu sekmede atıfları indirebilir, 

kaynağı e-mail olarak 

gönderebilir, yazdırabilir, 

kaynakçayı görüntüleyebilir veya 

uyarı oluşturabilirsiniz.
Kaynakla ilgili 

bilgileri 

görüntüleyebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

