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İÇERİK

 Cell Journals1974'ten beri, teknoloji ve yayıncılık uygulamalarındaki en 

yüksek kalitedeki bilimi yeniliklerle birleştiren, Cell Press’i içeren veri tabanıdır.

 Cell'in çevrimiçi olarak 19.000'den fazla tıp alanında makalesi vardır ve 

bunlar 1.4 milyon atıf almıştır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Cell Journals’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



Veri tabanına girdiğinizde karşınıza 

çıkan ana sayfa bu şekildedir.



Eğer hesabınız varsa ‘Log in’e 

tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa 

‘Register’a 

tıklayarak yeni 

hesap 

oluşturabilirsiniz.



Gerekli bilgileri doldurduktan ve 

e-mail ayarlamalarını yaptıktan 

sonra ücretsiz hesabınızı 

oluşturabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan 

bu bölümden öne 

çıkan makaleleri 

görebilirsiniz.

Bu bölümden kısa 

makalelere, online 

yayınlara ve 

makalelere 

erişebilirsiniz.



Makalenin başlığına 

tıklayarak içeriğe 

ulaşabilirsiniz.



Makalenin bölümlerini burada 

görebilirsiniz. İncelemek 

istediğiniz bölüme tıklayarak 

doğrudan o bölüme 

gidebilirsiniz.

Makalenin 

bibliyografik 

bilgilerini burada 

bulabilirsiniz.

Buradan 

makaleyi pdf 

formatında 

indirebilirsiniz.

Buradan sayısal verileri 

görüntüleyebilir ve 

indirebilirsiniz.

Buradan makaleyi daha 

sonra tekrar okumak 

amacıyla kaydedebilirsiniz.

Buradan makaleyi e-mail, Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Sina Weibo 

üzerinden paylaşabilirsiniz.

Makalenin yayınlandığı derginin adını 

burada görebilirsiniz.



Bu bölümden Cell dergisinin son sayısına 

erişebilirsiniz. Dergi ana sayfasına, 

içindekiler listesine, online yayınlara, 

dergi arşivine ve bir önceki yılın en iyi 

yayınlarını burada bulabilirsiniz.



Dergi ana sayfasından dergi hakkında geniş 

kapsamlı bilgiye erişebilirsiniz.



İçindekiler listesinden derginin son sayısının 

içinde yer alan yayınları görebilir, ‘Full-Text

HTML’e tıklayarak yayınları tam metin olarak 

görüntüleyebilir ya da ‘PDF’e tıklayarak 

yayınları pdf formatında indirebilirsiniz.

Yayınların sol 

tarafında bulunan 

kutucuklar 

yardımıyla 

istediklerinizi ya da 

‘Select all’a

tıklayarak tümünü 

seçebilirsiniz. 

Seçtiğiniz 

yayınların atıflarını 

aktarabilir, iş 

arkadaşınıza mail 

yoluyla 

gönderebilir ya da 

okuma listenize 

ekleyebilirsiniz.



‘Online Now’ bölümünden erişimde olan yeni 

makaleleri görebilirsiniz.



Arşiv bölümünden derginin eski sayılarına erişebilirsiniz. 

Araştırma yapmak istediğiniz dergiyi sayı bazlı ya da kapak 

bazlı olarak arayabilirsiniz.



Ana sayfada yer 

alan bu bölümden 

yaklaşan olaylar, en 

iyi Cell yayınları, veri 

görselleri, seçilmiş 

Cell Press yayınları, 

araştırmalar ve Cell 

danışmanlığı ile ilgili 

geniş kapsamlı 

bilgiye erişebilirsiniz.



Ana sayfanın en altında 

yer alan bölümden 

araştırma dergileri, 

güncel derleme 

dergileri, ortaklı 

dergiler, koleksiyonlar 

ve geliştirilen makaleleri 

bulabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

