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Yeni Nesil Tıbbi Eğitim Platformu 

www.elsevier.com/ckme

OneNote ile entegre gelişmiş 
not tutma, çalışma kartı 
oluşturma özellikleri ve video 
kaynakları ile tıp 
öğrencilerinin her zaman
 aktif olarak öğrenim 
sürecine bağlı 
kalmalarına yardımcı 
olmaktadır.

Öğrenciler, 
derslere ve sınavlara 
hazırlanırken geniş 

kapsamlı içerikte 
araştırma yapabilmekte, 

tıbbi şartlar altında kendilerini 
daha iyi tanıyabilmekte ve klinik 

uygulamalarda başarı için ihtiyaç 
duydukları bilgilere 
erişebilmektedirler.

 Öğrenciler, ister çevrimiçi ister 
çevrimdışı, ihtiyaç duydukları tüm 

içeriğe hareket halindeyken ve 
diledikleri her yerden 

erişebilmektedirler.

Öğrenciler, okul 
arkadaşları ya da 
dünyanın her yerinden 
öğrenciler ile bilgilerini 
genişletmek için , vaka bazlı 
öğrenme ile bire bir/grup 
çalışması yaparak ve notlarını 
paylaşarak iletişime geçebilirler. 

ClinicalKey Medical Education Hakkında
ClinicalKey Medical Education, öğrencilerin öğrenim sürecini bilgiye 
dönüştürmelerini ve çalışmalarını kolaylaştıran yeni nesil tıbbi eğitim platformudur. 
ClinicalKey Medical Education platformu, tıbbi literatürün en güvenilir ve kapsamlı 
tıp koleksiyonunu erişime sunarak, öğrencilerin ihtiyaç duydukları cevaplar ile 
programlarına uyumlu olarak, istedikleri zaman buluşmalarını sağlamaktadır. 

Study Tools ClinicalKey 
MedEd aplikasyonu



Öğrencileriniz nasıl faydalanabilir?

ClinicalKey Medical Education İçeriği

Empowering Knowledge

STUDENTS FACULTY
LIBRARIANSDEANS

200+ ,40 tıbbi uzmanlık alanında Gray’s Anatomy for 
Students, Medical Physiology and Kumar ve Clark’s Clinical 
Medicine’ı da içeren önde gelen ders kitapları

850+ ilgili videolar: Genişletilmiş anatomik diseksiyon pratik 
uygulamaları, öğretici klinik muayene örnekleri

85,000+ imaj : Önceden sadece basılı materyallerde 
bulunan imajlar şimdi görsel öğrenme için tamamen 
erişilebilir ve keşfedilebilir

1,500+ hızlı erişilebilen özet bilgiler: Kompleks tıbbi 
durumları kolay anlaşılır anahatlara dönüştüren hızlı erişim 
özetleri

Daha fazla bilgiye erişim için: 
www.elsevier.com/ckme 

Abonelik ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
bilgi@geminibilgi.com.tr

Akıllı Arama yazmaya başlar başlamaz 
çalışır, ilgili tıbbi terimleri otomatik 
önerir ve öğrencilerinizin ders 
kitaplarını, videoları ve 
imajları kapsayan geniş 
kapsamlı içerikte arama
 yapmalarına 
olanak sağlar.
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Study Tools 
aplikasyonu, not 
oluşturma ve içeriği  
paylaşma özellikleri ile 
öğrencilerin sonraki 
çalışmalarında kendi notlarına 
da kolayca erişim olanağı 
sağlamaktadır.

Her zaman erişim, 
öğrencilerin sınıfta ya da 
mobil olarak Study Tools 
aplikasyonu ile ihtiyaç 
duydukları bilgi ve 
içeriğe erişmelerine 
imkan sağlar.

Öğrenciler, yerel ve global 
çalışma arkadaşları ile bağlantı kurarak 
kendi öğrenimlerini ortak çalışma 
araçları ile yönlendirebilirler.

Ders kitapları, resim 
ve videolardan 

oluşan geniş tıp 
kütüphanesine erişim 


