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İÇERİK

 Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri 
ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen 
diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiyi 
içermektedir.

 Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi 
geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam 
eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. 
Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında 
toplamda 40 dergi içermektedir. Abonelik ile birlikte 1997 
yılına kadar geriye dönük erişim bulunmaktadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘Nature’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



Giriş yapmak için 

My account

sekmesine 

tıklayınız.



Bir hesabınız var ise ‘Log in’ den 

giriş yapabilir, yeni hesap 

oluşturmak için ise ‘Register now’ ı 

tıklayarak bilgilerinizi 

doldurduktan sonra hesabınızı 

oluşturabilirsiniz.





Search sekmesini tıklayarak anahtar 

kelimenizi arama kutucuğunda 

arattığınızda yazılan anahtar 

kelimeler tüm içerikte aranacak ve 

farklı süreli yayınlardan size sonuç 

getirecektir. 



Karşınıza gelen sonuç 

ekranında 

arama tüm makale 

tiplerinde 

gerçekleştirildiği için 

istediğiniz  makale tipini 

filtreleyebilirsiniz.



Arama Nature.com platformu 

üzerinde yer alan tüm Nature 

süreli yayınlarında 

gerçekleştirildiği için sonuç gelen 

süreli yayınlardan herhangi 

birini/birilerini seçerek aramanızı 

filtreleyebilirsiniz. 



Aramayı farklı güncellik 

tanımlarına göre yeniden 

filtreleyebilirsiniz.



Arama sonuçları ilgililik

sıralamasına göre gelmektedir. 

Bu sıralamayı eskiden-yeniye ya 

da yeniden-eskiye olarak da 

değiştirebilirsiniz.



Makalenin yayınlandığı 

süreli yayının her yeni 

yayınından haberdar olmak 

için e-alert seçeneğini 

kullanabilirsiniz.

Makalenin 

yayınlandığı 

süreli yayın ismi 

sayfanın üst 

bölgesinde yer 

almaktadır.

Makaleyi pdf

formatında 

indirebilirsiniz.

Submit ile online 

olarak makaleyi 

gönderebilirsiniz.





Advanced search e 

tıklayarak aramanızı 

daha ayrıntılı bir şekilde 

yapabilirsiniz.



Anahtar kelime, yazar, süreli yayın, 

tarih, cilt, sayfa ve makale numarası 

girerek gitmek istediğiniz sonuçlara 

daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.



Nature.com adresinde yer 

alan tüm süreli yayınları 

A’dan Z’ye gözden 

geçirebilir. Dilediğiniz süreli 

yayına tıklayarak içeriklerini 

inceleyebilirsiniz. 



Açılır menüye 

tıkladığımızda 

Nature 

platformu 

içeriklerini 

görebilirsiniz.



‘Journal A-Z’ kısmı açtığınızda; 

dergilerin alfabetik olarak 

dağılımlarını göreceksiniz. 

Dilediğiniz derginin içeriğine 

buradan ulaşabilirsiniz. 



Her derginin 

kendi menüsü 

vardır.

Browse articles

sekmesine tıkladığınızda

dergideki tüm 

makaleleri görebilirsiniz.

About the journals

kısmına geldiğinizde ise 

dergi ile ilgili genel 

bilgileri inceleyebilirsiniz. 



İlgilendiğiniz makalenin 

üzerine tıklayarak 

makaleye erişim 

sağlayabilirsiniz.

Makale tipinizi 

ve yayınlandığı 

yılı seçebilirsiniz.



Makaleyi pdf

formatında 

indirebilirsiniz.

Submit ile online 

olarak makaleyi 

gönderebilirsiniz.

Makalenin yayınlandığı 

süreli yayının her yeni 

yayınından haberdar olmak 

için e-alert seçeneğini 

kullanabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

