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İÇERİK

 Hakem değerlendirmesinden geçmiş, akademik literatüre dair en kapsamlı 
makale özü ve atıf veri tabanıdır.

 Özetler, oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 
milyon kayıt,

 5,000 ayrı yayıncıdan sağlanan 22.800’ün üzerinde hakemli dergi ve 
bilimsel yayın, 

 3,600+ açık erişimli dergi, 

 8 milyon konferans bildirisi, 

 100 bin konferans

 560+ kitap serisi, 

 150,000+ kitabı kullanıcılara sunmaktadır.



Arama kutusu üzerinden 

‘Scopus’u aratıp veri tabanını 

açınız.

Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.



Register’a tıklayarak 

Scopus’a kayıt 

olabilirsiniz.

Kaydınız var ise Sign in’e 

tıklayarak hesabınıza 

giriş yapabilirsiniz.

**Daha önce herhangi bir 

Elsevier veri tabanına kayıt 

yapıp kullanıcı adı ve şifre 

aldıysanız aynı kullanıcı adı 

ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.



Adınız, soyadınız, mail 

adresiniz ve kendi 

belirleyeceğiniz şifre ile 

kayıt işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.



Aramak istediğiniz 

makaleyi doküman, 

yazar, yazarın bağlı 

olduğu kuruluş ve 

gelişmiş aramadan 

arayabilirsiniz.

Aramanızı makale 

başlığı, özet, anahtar 

kelime, yazar, yazarın 

çalıştığı kuruluş, ISSN, 

DOI vb. bilgileri 

kullanarak 

filtreleyebilirsiniz.



‘’Limit’’ bölümünden tarih 

aralığını seçebilirsiniz.

Belge türünü ve 

erişim türünü seçerek 

aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.



İlgili alana 

tıkladığımızda bize 

daha detaylı arama 

yapabilmek için alt 

başlıkları verir.

Aradığınız anahtar kelimeleri 

‘’and, or, and not’’ vb. 

işleçleri kullanarak 

aramanızı filtreleyebilirsiniz.

Advanced search 

bölümünden ayrıntılı 

arama yapabilirsiniz.

AND: Anahtar sözcüklerinizin 

tümünü bir arada arar.

OR: Anahtar sözcüklerinizi birlikte 

ya da teker teker arar.

NOT: Arama sonuçlarında 

geçmesini istemediğiniz kelimeleri 

içeren kayıtları eler.



Yaptığımız ayrıntılı arama ile

aranan anahtar kelimelere 

ait sonuçların sayısını belirtir.

• Edit ile aramanızı düzenleyebilir,

• Save ile aramanızı kayıt edebilir,

• Set alert ile tekrar tekrar aynı 

aramayı yapmak zorunda 

kalmadan aramanıza yeni bir 

literatür eklendiğinde mail 

gelmesini sağlayabilirsiniz.



Aramalarınızı 

‘’Refine results’’  

başlığı altındaki 

erişim türü, yılı, 

yazar adı vb.  

filtreleyebilirsiniz.



Aramalarınız sonucu istediğiniz bir 

makalenin özetine, tam metnine, 

yayıncısına ve makale ile ilgili diğer 

dokümanlara ulaşabilirsiniz.

Makalenin 

yazarını belirtir.

Makalenin yılını 

ve makalenin 

yayımlandığı 

kaynağı belirtir. 

Makalenin 

aldığı atıf 

sayısını belirtir.



Export ile makaleyi dışa aktarabilir,

Download ile indirebilir,

Print ile yazdırabilir,

E-mail ile mail atabilir,

Save to PDF ile PDF versiyonunda kayıt edebilir,

Add to list ile makaleyi listenize ekleyebilirsiniz. 

Makalenin aldığı atıf 

sayısını belirtir.

Makalenin 

bilgilerini verir.



Aramanızı filtreledikten sonra ‘’All’’ a 

tıklayıp bütün makaleleri seçerek ve ya 

sayfa bazlı makaleleri filtreleyerek 

‘’Analyze search results’’ a tıklayınca 

araştırma yaptığınız konu ile ilgili bütün 

makaleleri karşılaştırır.

1.

2.



Aradığınız konu ile ilgili 

makaleleri yıllara göre 

karşılaştırır.

Makalelerin yıllara göre 

dağılımını buradan görebilir, 

‘’Documents’’ bölümünden 

sayıların üzerine tıklayarak 

makalelere erişebilirsiniz.



Yazarların bu konuda kaç makale 

yazdığını gösterir.

Yıllara göre kaynak bazlı 

yayınları gösterir.
Konu ile ilgili kurumların çıkardığı 

yayın sayısını gösterir.

Konu ile ilgili ülkelerin çıkardığı 

yayın sayısını gösterir.

Konu ile ilgili çıkan yayınların 

türlerini belirtir.
Yayınların konu dağılımını 

gösterir.



Scopus üzerinden ana sayfaya girdiğinizde ‘’Sources’’a 

tıklayarak yayımlanan dergilerin listesine erişebilirsiniz.

Daraltıcılar 

ile dergileri 

filtreleyebilir

siniz.

1.

2.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

