
PUBMED

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Pubmed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 20 milyondan fazla atıf 

bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içerir. 

 Linkleme özellikleri ile tam metne göndermeleri vardır. 

 Pubmed hemşirelik, dişçilik, veterinerlik, sağlık sistemi, klinik bilimleri içerir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘PubMed’i aratıp veri 

tabanını açınız.



Sign in kısmından 

giriş yapabilir, 

Register bölümünden 

kendi belirlediğiniz 

kullanıcı adı, şifre ve 

mail adresiniz ile 

kayıt olabilirsiniz.



Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi arama  

çubuğuna yazarak aratabilir yada alt 

bölümde çıkan anahtar kelimeniz ile ilgili 

konu başlıklarından birini seçerek aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.

All databases ile tüm veri 

tabanları üzerinden arama 

yapabilir yada konunuz ile ilgili 

veri tabanını seçerek aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.



Arama çubuğunun altında yer alan ‘’advanced’’ e 

tıklayarak ayrıntılı arama yapabilirsiniz.Aradığınız 

anahtar 

kelimeyi yazar, 

tarih, editör, dil, 

başlık vb. gibi 

daraltıcılar ile 

filtreleyebilirsiniz.

Anahtar kelimenizi aratmadan önce ‘’Add to history’’ e 

tıklayarak kelime ile ilgili bütün sonuçları ‘’Items found’’ 

başlığı altında görebilir, sayının üzerine tıkladığınızda 

yayınlara erişebilirsiniz.



• ‘’Format’’ başlığı 

altından yayının 

biçimini seçebilirsiniz.

• ‘’Sort by’’ bölümünden 

yayınları en yeni, en 

iyi eşleşme, dergi ve 

başlık vb. filtrelere 

göre sıralayabilirsiniz.

• ‘’Items per page’’ ile 

sayfa başına kaç 

makale görüntülemek 

istediğinizi 

seçebilirsiniz.



Makalenizin türünü 

seçebilirsiniz.

Makaleye 

erişim 

türünüzü 

seçebilirsiniz.

Makalelerin yayın 

tarihlerini 

sınırlandırabilirsiniz.

Hangi canlı türünde 

aramanızı 

gerçekleştireceğinizi 

seçebilirsiniz.



Aradığınız anahtar 

kelimenin hangi 

yıllarda popüler 

olduğunu 

görebilirsiniz.

Anahtar kelimenizi 

içeren arama 

önerilerini 

görebilirsiniz.

Anahtar kelimenizi 

içeren diğer 

makaleleri buradan 

görebilirsiniz.



Anahtar kelimenizi 

değiştirmeden farklı bir 

veri tabanı seçerek 

arama yapabilirsiniz.

Konunuz hakkındaki 

anahtar kelimeleri ve 

seçtiğiniz filtreleri 

görebilirsiniz.

Daha önce yaptığınız 

araştırmaları buradan  

görebilirsiniz.



Makalenin 

genel 

bilgilerini ve 

özetini  

görebilirsiniz. İncelediğimiz 

makaleye benzer 

diğer makaleleri 

gösterir.

Makalenin tam  

metnine ‘’Full text 

links’’ üzerinden 

erişebilir, PDF olarak 

indirebilirsiniz.

‘’Save items’’ bölümünden 

makaleyi daha kolay 

bulabilmeniz için favorilerinize 

ekleyebilirsiniz.



‘’Send to’’ tuşuna 

tıkladığımızda çeşitli 

gönderme seçenekleri 

karşımıza çıkar.

Format kısmından;

Abstract (text) : Metnin özetini 

indirir.

Summary (text) : Yazılan 

yazıların kaynakçasında 

kullanılacak yazı bilgisini indirir.

Diğer başlıklar farklı düzenle 

metin bilgilerini içerir.



Abstract (text) 

bölümünden 

indirdiğimiz metnin 

özeti.

Summary (text) 

bölümünden 

indirdiğimiz yazı 

bilgisi.



My NCBI tuşuna tıklayarak 

karşımıza çıkan ekrandan 

arama geçmişinizi 

görebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

