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KULLANIM KILAVUZU



 Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji
vb. tıp alanlarında 500+ akademik dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. 
Yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren 
tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamayı amaçlayan veri tabanında 
koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin 
yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de 
içermektedir.

 Dünyanın önde gelen tıp uzmanlarından oluşan editör kurullarının, Ovid
LWW içerik kalitesine ve güncelliğine odaklanması, bu koleksiyonun önemini 
daha da arttırmaktadır.

 Genel konular; Hemşirelik, Patoloji, Dermatoloji, Onkoloji, Adli Tıp, Psikiyatri, 
Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Nöroloji, Farmakoloji, Ortopedi, Kardiyoloji, 
Jinekoloji, Üroloji vb.

İÇERİK



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

ovid’i aratıp veri tabanını 

açınız.



My account sekmesine 

tıklayarak  giriş yapınız

Hesabınız yok ise ‘Create

Account’ sekmesinden 

kişisel bilgilerinizi girerek 

kayıt olabilirsiniz.



NOT: Eğer diğer şıkları

seçecek olursanız,

kütüphanemizin abone

olmadığı dergilerden tarama

yapmış olursunuz ve bu

nedenle makalelerin tam

metinlerine erişemezsiniz.

Kütüphanemizin abone olduğu

LWW dergileri içerisinden

tarama yapmak için

“Tam metin dergiler@Ovid”

seçeneğine tıklayınız.



Basit arama ile anahtar 

kelimelerinizi yazıp 

‘search’ butonuna basınız.

Daha önce yaptığınız 

aramalarınızı arama 

geçmişinden 

görüntüleyebilirsiniz.



Ovid Full Text makalenin html formatında tam

metnini,

Table of Contents makalenin yer aldığı derginin

içindekiler sayfası, 

Abstract Reference bibliyografik

künyesi ve özetini, 

Complete Rerefence bibliyografik künye, özet

ve referansları verir.

Full Text makalenin tam metini,

Request Permissions makale ile ilgili özel isteklerin

yapılabileceği sayfayı görüntüler.

Makalenin özetini 

görüntüleyebilir, pdf tam 

metne erişim 

sağlayabilirsiniz.





ATIF TARAMA
Atıf araştırması yapmak için

elinizdeki bilgileri boş alanlara

giriniz ve “Search” butonuna

basınız. (Makale adı / dergi adı /

yazar soyadı / dergi yılı, cildi, sayısı,

sayfa numarası, yayıncı, DOI)



Taradığınız makalenin atıf alıp

almadığını kontrol etmek için “Find

Citing Articles” linkine tıklayınız.



Aldığı atıflar



Gelişmiş taramayı anahtar 

kelimeden, yazar adından,

makale adından ya da dergi 

isminden yapabilirsiniz.

GELİŞMİŞ TARAMA



ÇOKLU ALAN TARAMASI

Birden fazla farklı alan kullanarak

tarama yapabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

