
SCIENCEDIRECT

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 ScienceDirect 24 konu alanı içermektedir. Ağırlıklı olarak fizik bilimleri 
ve mühendislik, yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri 
bilimler konularını kapsar.

 37.000+ Kitap

 3.800+ Dergi

 14+ milyon tam metin

 Dünya’da yayınlanan bilimsel içeriğin %16’sını kullanıcılara 
sunmaktadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘ScienceDirect’i aratıp veri 

tabanını açınız.



Kaydınız var ise Sign in’e 

tıklayarak hesabınıza 

giriş yapabilirsiniz.

Register’a 

tıklayarak 

ScienceDirect’e 

kayıt olabilirsiniz.

**Daha önceden herhangi bir 

Elsevier veri tabanına kayıt 

yapılıp kullanıcı adı ve şifre 

alındıysa aynı kullanıcı adı ve 

şifre ile giriş yapılabilir.



Adınız, soyadınız, 

mail adresiniz ve 

kendi 

belirleyeceğiniz şifre 

ile kayıt işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.



Aramak istediğiniz 

yayını bulmak için 

anahtar kelime ile 

basit arama 

yapabilirsiniz.

Arama yapmak için yazar adı, 

dergi/kitap adı, cilt, sayı ve sayfa 

bilgileri de kullanabilirsiniz.

Ayrıca 

advanced 

search’e 

tıklayarak 

ayrıntılı arama 

yapabilirsiniz.



Advanced search 

bölümünden gerekli 

bilgileri kullanarak detaylı 

arama yapabilirsiniz.

Makalenin türünü seçerek 

aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.



Dergi ve kitap bazlı arama 

yaparken yayın başlığı, 

ihtisas alanı, alt alan, yayın 

türü ve erişim türüne göre 

aramanızı filtreleyebilirsiniz.Aradığınız konu ile ilgili 

ana başlık ve alt 

başlığınızı seçebilirsiniz.



Taranan anahtar kelimelere ait 

sonuçların sayısını belirtir.



Derginin son sayılarına 

ve ‘’View all issues’’ 

bölümünden bütün 

sayılarına erişim 

sağlayabilirsiniz.

Son yayınlanan 

makalelere erişim 

sağlayabilirsiniz.

Aradığınız 

makalenin 

üzerine 

tıklayarak 

makaleye erişim 

sağlayabilirsiniz.



Makaleyi ‘’Download PDF’’ butonundan indirebilir 

veya ‘’export’’ butonundan dışa aktarabilirsiniz.

‘’Figures’’ bölümü 

makaledeki figürleri 

gösterir. Üzerine 

tıkladığınızda sizi 

otomatik olarak figüre 

götürür ve indirip 

bilgisayarınıza kayıt 

edebilirsiniz.

‘’Highlights’’ 

kısmından  makale 

kısaca hangi 

konulara değinmiş  

görebilirsiniz.

Makalenin özetini 

‘’Abstract’’ 

bölümünden 

okuyabilirsiniz.



1.

2.

Hesabınız üzerinden  1., 2. ve 3. 

adımları izleyerek butonu ‘’off’’ 

konumundan ‘’on’’ konumuna 

getirdiğinizde son yaptığınız aramalara 

göre literatür önerileri size e-mail 

olarak gelecektir.

3.



1.

2.

Hesabınız üzerinden 1. ve 2. adımları 

izleyerek ‘’Find a publication to add an 

alert’’ butonundan alarm 

kurduğunuzda ilgilendiğiniz bir konu 

alanında yeni bir literatür eklendiğinde 

size mail ile bildirilecektir.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

