
Hızlı cevaplara ve güvenilir 
içeriğe erişim sağlayın.
Tıp bilgileri alanındaki en güvenilir isimlerden biri olan ClinicalKey ile öğrencileriniz ve 
öğretim görevlileriniz, ihtiyaç duydukları cevaplara, güvendikleri ve tanıdıkları kaynaklardan 
erişebileceklerdir. 

ClinicalKey mobil kullanım için optimize edilmiştir ve bu da klinik içeriğin keşfedilmesini, 
uygulanmasını ve paylaşılmasını basitleştirmektedir. Çok çeşitli içerik türlerini kapsaması 
ve bilgiyi kolayca paylaşabilme özelliği sayesinde eğitim öğretim alanında öğretmen ve 
öğrencilere yardımcı bir kaynak niteliğindedir. 

İster tek tıbbi kaynağınız olsun, ister hastanenizin mevcut kullandığı klinik referans 
araçlarını tamamlıyor olsun, ClinicalKey, doktorlarınıza ihtiyaç duydukları her zaman ve her 
yerde cevaplar sunmanıza yardımcı olmaktadır. 

•  Akıllı Arama (Smart Search), arama terimi yazılmaya başladığı
anda çalışmaya başlar ve konulara ön izleme özelliği ve ilgili klinik
kavramlara giden kısayollar sunar.

Klinik olarak en ilgili sonuçlar, arama sonuçları sayfasının en 
üstünde yer alırlar

•  Sektördeki en kapsamlı tıbbi ve cerrahi içerik koleksiyonuna erişim
– günlük olarak indekslenir.

•  Mobil kullanım için optimize edilmiş olan ClinicalKey,
kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları bilgiyi kütüphanenin yanısıra
kurumlarında veya mobil olarak bulmalarına yardımcı olur.

•  Arama geçmişi görüntüleme özelliği,  kullanıcıların geçmiş
oturumlarını görüntülemelerine izin verir. Arama sonuçları e-posta
ile gönderilebilir.

•  Kullanıcıların, dosyalara saklamak
ve daha sonra okumak için kolayca
erişmelerini sağlayan Kaydedilmiş
Öğelerdeki içeriği etiketleyebilme
özelliği bulunmaktadır.

Öğrenciler için
•  1,400’den fazla hastalıkla ilgili 
Konu Başlığı Sayfaları (Topic 
Pages), daha detaylı araştırma 
yapmak için kaynak bağlantılarıyla 
birlikte kapsamlı bir genel bakış 
sunar.
•  35,000’den fazla tıbbi ve cerrahi 
videoya erişim sunulmaktadır.
•  Presentation Maker (Sunum 
Oluşturma) özelliği;  içeriği 
paylaşma, yönetme ve daha sonra 
kullanmak üzere saklama 
işlemlerini kolaylaştırır.  

Öğretim görevlileri için
•  Ders programı oluşturmak 
için güvenilir, kanıta dayalı içeriğe 
erişim, seçtiğiniz içeriği gelecekte 
okumak için kaydetme ve 1100’den 
fazla kitaba ve önde gelen 650+ 
dergiye erişim imkanı 
sunulmaktadır.
•  Ders konularını hazırlamaya
yardımcı olması için ClinicalKey 
içerisinde multimedya sunumlar 
hazırlayabilirsiniz. 

ClinicalKey’in diğer özellikleri
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Abonelik ya da deneme erişimi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
e-posta: bilgi@elsevierme.com

 Tel: 0216 464 33 00 – 0312 440 91 71

•  ClinicalKey Kaynak Merkezinde (ClinicalKey Resource Center) yer alan videolar, hızlı
referans kartları, web bannerlar ve daha fazlasıyla, kullanıcılarınıza güncel ClinicalKey
bilgilerini aktarın.

•  ClinicalKey, aboneliğinize dahil olan kitaplar, dergiler ve Clinics kaynakları için, ClinicalKey
kaynaklarının keşfedilebilirliğini ve kullanımını arttırmak amacıyla yerel kütüphane
kataloglarına yüklenmeye hazır, ücretsiz ve resmi MARC 21 kayıtları sunar.

•  Kalıcı URL’ler, kurumların, sık kullanılan içeriklere giden bağlantılar ekleyebilmelerini veya
bir uzmanlık hizmetine ait içeriği vurgulayabilmelerini sağlar.

•  Ayrıntılı kullanım raporları, hangi kaynakların kullanıldığını ve ne sıklıkla kullanıldığını
anlamanıza yardımcı olur.

• Bağlantı Çözümleyicilerle (Link Resolver), açık URL bağlantıları ClinicalKey kurumsal
hesaplarına eklenebilir ve dergi makalelerine veya dergi makalesi arama sonuçlarına
bağlantı verme seçeneği sunar.

Kütüphaneciler için ClinicalKey’in faydaları

ClinicalTrials.gov veritabanından klinik denemeler 
15,000+ özelleştirilebilir hasta eğitimi broşürü 
300+ Procedures Consult video ve makalesi 
35,000+ tıbbi ve cerrahi video
50+ Clinics kaynağı
850+ First Consult monografisi
1,400+ Konu Başlığı Sayfası (Topic Pages) 
1100+ referans kitap
650+ dergi
3,200,000+ görsel içerik
2,900+ ilaç monografisi
4,500+ uygulama rehberi
Tamamen indekslenmiş  
MEDLINE içeriğine erişim

CLINICALKEY İÇERİĞİ ŞUNLARI KAPSAMAKTADIR 

www.clinicalkey.com

Detaylı bilgi için www.clinicalkey.com/info/tr adresini ziyaret ediniz.
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