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KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Wiley Online Library, 1997’den günümüze; kimya, tıp, yaşam bilimleri, 

veterinerlik, diş hekimliği, polimer ve materyal bilimleri, eczacılık, 

fizik&astronomi, mühendislik, mimarlık&planlama, eğitim bilimleri, psikoloji, 

mühendislik, tarih, arkeoloji, sanat, hücre ve moleküler biyoloji, 

biyoteknoloji&biyokimya, bilgisayar bilimi, genetik, coğrafya&keşifler, tarım, 

matematik, işletme ve ekonomi gibi konuları içerir.

 1600’den fazla dergi, 200’den fazla referans çalışma, 21.000’den 

fazla online kitaba erişim imkanı sunmaktadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Wiley’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



Eğer Wiley 

hesabınız varsa 

‘Login/Register’a 

tıklayarak giriş 

yapabilirsiniz, 

hesabınız yoksa 

yeni hesap 

oluşturabilirsiniz.



Açılan sayfadan mevcut 

hesabınıza giriş yapabilir ya da 

yeni kullanıcıya tıklayarak yeni 

hesap oluşturabilirsiniz.



Aynı sayfadan eğer varsa  

kurumsal hesabınıza da giriş 

yapabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan arama kutucuğu 

yardımıyla yayın adı, makale adı, 

anahtar kelime vb. bilgileri kullanarak 

kolaylıkla arama yapabilirsiniz.



Gelişmiş arama seçeneğini kullanarak 

daha ayrıntılı arama yapabilirsiniz.



Arama terimimizi başlık, 

yazar, anahtar kelime, özet 

vb. olarak seçebilir, 

aradığımız yayının 

yayınlandığı dergi, kitap ya 

da referans çalışma 

başlığını girebiliriz. Yayın 

tarihini de tüm tarihler, son 

ay, son 6 ay, son yıl olarak 

belirleyebilir ya da 

kendimiz belirli bir tarih 

girerek aramamızı 

daraltabiliriz.



Ana sayfada yer alan ‘Resources’ 

bölümünden araştırmacılar, 

kütüphaneciler, kurumlar ve yazarlar 

başlıkları altındaki bilgileri inceleyerek de 

üyelik, erişim, hesap yönetimi, kaynak 

kütüphaneyi keşfetme, açık erişim 

hakkında bilgi alma vb. konularda bilgi 

edinebilirsiniz.



Ana sayfada yer alan konu 

başlıklarından da araştırma 

yapacağınız konuyu seçebilirsiniz.



Arama yaptığınızda karşınıza 

çıkan sonuç sayfası bu şekildedir.



Arama yaptığınız konu 

hakkında sonuç sayısını burada 

görebilirsiniz.

Konuyla ilgili makale ve 

bölümleri ya da yayınları 

görmek istiyorsanız buradan 

seçim yapabilirsiniz.

‘Save Search’e 

tıklayarak yaptığınız 

aramayı 

kaydedebilirsiniz.



Arama 

sayfasının sol 

tarafında 

bulunan 

filtreleri 

kullanarak 

aramanızı 

daraltabilirsiniz.

Filtrelerden yayın türünü, yayın tarihini, 

konuyu, yayınlandığı dergi ve yazarı 

seçerek aramanızı kolaylaştırabilirsiniz.



Sonuç ekranında yayının adı, türü, erişim 

durumu, bibliyografik bilgileri ve özetini 

görebilir, yayının üzerine tıklayarak 

ayrıntılı inceleme yapabilirsiniz.



Buradan incelediğiniz 

yayının hangi dergide 

yayınlandığını, derginin 

kaçıncı sayısında yer 

aldığını, yayınlanma 

tarihi ve hangi sayfa 

aralığında olduğu gibi 

bilgilerini görebilirsiniz.

‘Sections’ a tıklayarak 

yayının bölümlerini 

görebilir ve incelemek 

istediğiniz bölüme 

gidebilirsiniz.

‘PDF’e tıklayarak 

yayını pdf 

formatında 

indirebilirsiniz.



Sonuç sayfasından 

‘Publications’ı seçerek 

araştırma yaptığınız konu 

hakkındaki kitap ve 

dergileri inceleyebilirsiniz.



Kitabın bibliyografik 

bilgilerini burada 

görebilirsiniz.

Kitabın 

bölümlerini 

burada 

görebilir ve 

bölüm adına 

tıklayarak 

incelemek 

istediğiniz 

bölümü 

açabilirsiniz.

İncelemek 

üzere bir kitap 

ismine 

tıkladığınızda 

karşınıza 

çıkacak sayfa 

şu şekildedir.



Bir dergi 

ismine 

tıkladığınızda 

karşınıza 

çıkacak sayfa 

şu şekildedir.

Derginin 

içinde yer 

alan 

makaleleri 

buradan 

görebilir, 

incelemek 

istediğiniz 

makaleyi 

açabilirsiniz.

Derginin 

bibliyografik 

bilgilerini burada 

görebilirsiniz.

İncelediğiniz 

derginin son 

sayısına buradan 

erişebilirsiniz.



• Ana sayfadan konu 

seçtiğinizde karşınıza gelen 

sayfa bu şekilde olacaktır. 

• Konu ile alakalı alt başlık

seçerek aramanızı daraltabilir 

ya da konu ile ilgili makaleler 

üzerinden araştırma 

yapabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

