
Özet Bilgiler:   

ClinicalKey Student Videosu: https://youtu.be/IWQsKTz92Kw 

Clinical Key Student Foundation webinar 
kaydı : https://www.youtube.com/watch?v=UMZ_cif8Ej8&feature=youtu.be 

  

ClinicalKey Student Foundation , öğrencilerin öğrenim sürecini bilgiye dönüştürmelerini ve 
çalışmalarını kolaylaştıran yeni nesil tıbbi eğitim platformudur. 

ClinicalKey Student platformu, tıbbi literatürün en güvenilir ve kapsamlı tıp koleksiyonunu 
erişime sunarak, öğrencilerin ihtiyaç duydukları cevaplar ile 
programlarına uyumlu olarak, istedikleri zaman buluşmalarını sağlamaktadır. ClinicalKey 
Student , ClinicalKey veritabanlarına yapılan son eklemeler ile tıp eğitimine yeni bir değer 
katmaktadır. 

Elsevier dijital kaynaklar ve içeriğini güçlü öğrenim ve çalışma araçları ile birleştirerek tıp 
öğrencilerine sunmaktadır. 

  

Elsevier ‘’ClinicalKey Student‘’ içerisinde neler var? 
 

Elsevier’ın tıp eğitimiyle ilgili 250+ kitap 

  

85.000+ imaj, ve 850+ video 

  

40 uzmanlık alanı, 1500+ hızlı erişilebilen özet bilgiler 

  

Detaylı bilgi için içerik listemizin tamamını 
inceleyebilirsiniz : https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_liste
si.xlsx 

  

Elsevier ‘’ClinicalKey Student‘’ eğitim platformu arayüz ayrıcalıkları nelerdir? 

 

Dilediğiniz kitap içinden Bookshelf özelliğini çalıştırarak; 
İşaretleme, 
Not alma , 
İmajları sunuma aktarma, 
Metin kopyalama, 
Aplikasyon üzerinden sesli okuma (text to speech) 

https://youtu.be/IWQsKTz92Kw
https://www.youtube.com/watch?v=UMZ_cif8Ej8&feature=youtu.be
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_listesi.xlsx
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_listesi.xlsx


Çalışma kartları oluşturma gibi özellikleri kullanabilirsiniz. 
Ödev Oluşturma (Create Assignment) modülü ve highlight, sharing ayarları yardımıyla farklı öğrenci 
gruplarınız ile paylaşabileceğiniz ödevleri işaretlemeleriniz ve notlarınız ile hazırlayabilirsiniz.   
Öğrencileriniz hem sizin paylaştığınız, hem de kendi oluşturdukları notları çıktı alabildikleri 
gibi çevrimdışı olarak da mobil aplikasyon üzerinden okuyabilirler, üzerinde çalışabilir ve birbirlerinin 
notlarını takip edebilirler. 
ClinicalKey Student Bookshelf aplikasyonunu telefonunuza indirdikten sonra bir kez login olarak, 
daha önceden incelemiş olduğunuz kitaplara ve çalışmalarınıza uzaktan çevrimdışı olarak da erişebilir 
ve üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. 
 

Platform ile ilgili faydalı videolar: 

• ClinicalKey Student ile nasıl çalışılır? 
• Telif hakkı sorunu olmadan, düzgün bir şekilde oluşturulmuş resimleri hızlı bir şekilde nasıl 

kaynak ve PowerPoint'e indirebiliriz? 
• Daha didaktik öğretim için gerektiği kadar ayrıntılı ve belirli içeriklere nasıl bağlanır ve bunları 

nasıl LMS'e (learning management system), sunumlara ve ortak platformlara yerleştirebiliriz? 
• Herkese açık hale getirildiğinde ortak paylaşımlı öğrenmeyi sağlayan notlar ve vurgular nasıl 

yapılır? 
• Kitaplar içerisinde çalışma kartları (Flashcards) nasıl oluşturulur? 
• Kitaplar içinde inceleme modu (Review mode) nasıl kullanılır? 
• Destek merkezi, sık sorulan sorular 

  

Dosyalar: 
•        ClinicalKey Student Broşürü 

•        ClinicalKey Student İçerik Listesi 

•        ClinicalKey Student Öğrenci Kullanım Kılavuzu 

•        ClinicalKey Student Akademisyen Kullanım Kılavuzu 

•        ClinicalKey Student Sunumu 

•        ClinicalKey Student Foundation Kullanıcı Kılavuzu 

•        ClinicalKey Student Foundation Broşürü 

•        ClinicalKey Student Foundation Sunumu 

•        ClinicalKey Student Foundation Sunum Oluşturma Özelliği 

https://p.widencdn.net/5urqb1/How-to-study-with-ClinicalKey-Student
https://p.widencdn.net/p8rzr6/How-to-use-the-presentation-tool
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https://p.widencdn.net/auwtk2/CKS_How-to-create-flashcards-in-Bookshelf
https://p.widencdn.net/gxrnz9/CKS_How-to-use-Review-Mode-in-Bookshelf
https://www.elsevier.com/education/health-faculty-hub/clinicalkey-student
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/CKS_brosuru.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_icerik_listesi.xlsx
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/Ogrenci_kullan%C4%B1m_kilavuzu.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/Akademisyen_kullan%C4%B1m_kilavuzu.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/CK_Student_sunumu.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Student_Foundation_kullanici_kilavuzu.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/CK_Med_Ed_brosuru.pdf
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/ClinicalKey_Medical_Education_sunumu.zip
https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/CK_Med_Ed_sunum_olusturma_ozelligi.pdf
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