
MEDLINE COMPLETE 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 EBSCOhost platformu tarafından sunulan MEDLINE Complete, dünyada tıbbi dergilere 

yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. 

 Tıp alanında 2.534 adet dergiye 1965'li yıllardan günümüze tam metin erişim sağlayan 

MEDLINE Complete, PubMed'de yayınlanan 2.134 dergiyi içerir.

 Tam metin içeriğindeki kayıtların tarihi 1865’e kadar uzanan MEDLINE Complete, tıbbi 

literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracı olmasının yanı sıra, araştırmacılara eşsiz bir 

arşiv içeriği sunar. 

 Tıp alanı MEDLINE Complete’ in ana konu başlığı olsa da diğer disiplinlerden Eczacılık, 

Hemşirelik, Veterinerlik ve Hasta Bakımı Yönetimi gibi ilgili alanlara ait öncü dergilere de bu 

veri tabanında tam metin olarak ulaşmak mümkündür. 



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘Medline Complete’i

aratıp veri tabanını 

açınız.





Oturum aç sekmesinden 

giriş yapabilir, kaydınız yok 

ise hesap oluştur dan 

hesabınızı oluşturabilirsiniz.



Anahtar kelimenizi 

yazdıktan sonra 

aramanızı arama 

seçeneklerinden 

detaylandırabilirsiniz. 



MeSH 2018 ile NLM (National Library of 

Medicine) tarafından belirlenen 2018 yılı tıp 

konu başlıkları listesinden tarama 

yapabilir; bu sayede konu ile ilgili 

araştırma yaparken diğer konu başlıklarını 

ve terimleri görebilirsiniz.



Aramanızı 

gerçekleştirdikten sonra 

karşınıza sonuç ekranı 

çıkacaktır.

Kayıt başlıklarının yanındaki büyüteç 

işaretinin üzerine gelerek  kayıt başlıkları 

yazar, yayın, yayınlanma bilgileri, tam metin 

bağlantılarını görebilir ; klasör işaretine 

tıklayarak makalenizi kayıt edebilirsiniz.



Aramalarınızı ‘’Sonuçları 

Daralt’’ başlığı altında konu 

başlıklarına, yayın tarihine, 

kaynak tipine, dil türüne, yaş-

cinsiyete ya da coğrafyaya 

göre daraltarak daha sağlıklı 

bir sonuç elde edebilirsiniz.



Full Text Finder linki ile kütüphanemizin 

dergiye olan abonelik veya erişim 

hakkının var olup olmadığını kontrol 

edebilirsiniz.

‘PDF Tam Metin’ linki ile kütüphanemizin 

dergiye aboneliği olan veri tabanına 

yönlendirerek tam metin olarak makaleye 

erişebilir ve indirebilirsiniz..

Makaleyi ‘HTML Tam Metin’ 

linkinden çevrimiçi 

okuyabilirsiniz.



‘PDF Tam Metin’ linkine tıkladığımızda 

karşımıza çıkan arayüz den makaleyi 

indirebilir, yazdırabilir, favorilerinize 

ekleyebilirsiniz.



Üst araç çubuğundaki 

yayınlar sekmesini 

kullanarak dergi 

bazında da arama 

yapabilirsiniz.



Örneğin ‘Diabetes Care’ 

dergisine 1978’den 

günümüze tam metin 

erişebiliriz.



TEŞEKKÜRLER

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

