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Öğrenim konusunda öğrencilerden özellikle aşağıdaki geri bildirimleri 

aldık …

Zaman eksikliği

Ders kitapları için yetersiz bütçe

Açık kaynaklardaki hatalı bilgiler

Eklemek istediğiniz başka bir nokta varmı?
Bu sorunlar sizi nasıl etkiliyor?
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“Mevcut kaynakların 
yanında tıp eğitimimin 
kalitesini arttıracağını 

düşünüyorum. ”

“ Üniversitem 
hakkında daha 

olumlu 
hissettireceğini 
düşünüyorum.”

“Daha iyi bir doktor 
olmam için bana 

yardımcı olacağını 
düşünüyorum.”

Çözüm önerilerimiz ile 10 öğrenciden 9’u tıp eğitimlerini 

geliştirebileceklerini söylediler.

91% 85% 83%
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ClinicalKey Medical Education, öğrencilerin 
çalışmayı bilgiye dönüştürmelerini kolaylaştıran 
yeni nesil tıbbi öğrenme platformudur. 
Platform, öğrencilerin ihtiyaç duydukları 
cevapları, istedikleri zaman en eksiksiz ve 
güvenilir koleksiyondan bulmaları için yardımcı 
olur.
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İhtiyacınız olan içerik kapsamına erişmek istermisiniz?

✓ Elsevier Tıp Eğitimi Kataloğu - 200+ kitap: 40 tıbbi uzmanlık 
alanının içeren önde gelen ders kitapları

✓ Kolayca erişilebilen 1,500+ güvenilir konu özeti: Karmaşık 
tıbbi konuları kolay anlaşılır biçimde anlatan özetler.

✓ Binlerce İmaj - öğrenci ve fakülte kullanımı için taranabilir 
imaj bankası.

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

✓ Yüzlerce video/animasyon - Yüzlerce videoya limitsiz erişim 

✓ 850+ video: Genişletilmiş anatomik diseksiyon pratik 
uygulamaları, öğretici klinik muayene örnekleri
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Kişiselleştirme 

Özelliği

Mobil Öğrenim–

Offline okuma

Öğrenim programını 

destekleyiniz–

Not alma, işaretleme ve 

dışarı aktarma,paylaşma

Eğitim müfredatını takip ediniz –

İngilizce ve Yerel dillerde yüzlerce 

ders kitabı

Gelişmiş ClinicalKey

Arama motoru

Güvenilir konu incelemeleri 

önizlemeleri –

1500+ Konu özeti

Yüzlerce video, imaj ve 

animasyon ile 

Öğrenimi 

destekleyiniz

ClinicalKey Medical Education - Öğrenim
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Öğrenciler ClinicalKey Medical Education içerisinden interaktif çalışma 

araçlarına erişebilirler
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ClinicalKey Medical Education’ı geliştirirken altta yer alan ve benzeri 

ürünlerin kullanım fonksiyonlarını göz önüne alarak birlikte 

tasarlıyoruz.
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Kullanımınızı genişletmek ister misiniz?

Bir öğrenci olarak 

ClinicalKey Medical

Education’ı kullanmak 

isterim.Çünkü;

…öğrendiğim 

konuyu 

pekiştiriyor

…eğitim 

müfredatı ile 

uyumlu.

… Güvenilir 

özetler 

sağlıyor. 

…Nerede 

olursam olayım 

öğrenebiliyorum

…kişiselleştirile

bilir.

…Başvurmam 

gereken tek 

kaynak 

olduğunu 

biliyorum

…İhtiyacım 

olan bilgiye 

hızlıca 

erişebiliyorum

Özellik:

Mobil uyumlu 

çevrimdışı kitap 

erişimi

Videolar /

imajlar /

animasyonlar

OneNote 

entegrasyonu 

ile not tutma

Vurgulama 

1,500+ konu

özeti

Tıp Eğitimi 

kataloğunun 

tamamı

Güçlü arama

CK Physcian

da varmı?
Klinik içerik 

olarak.
Bazı ders 

kitapları

Kişiselleştirileb

ilir kitaplık

✓ ✓ 

…Lokal 

dillerde 

içeriğe sahip.

Farklı dilleri  

destekliyor:

İngilizce, 

İspanyolca, 

Almanca, 

Portekizce, 

Fransızca
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Tıp öğrencilerinin tüm yaşam döngülerini desteklemek ister misiniz?

1. Yıl

Tıp öğrencisi

5. Yıl

Tıp öğrencisi

✓ Uzmanların uygulama için 

hazırlandıkları araçların aynısını 

kullanma

✓ Araştırmalar konusunda güncel 

kalmak için dergilerin takip edilmesi

✓ Klinik ziyaret esnasında teşhis koyma

✓ Ders kitapları/imajlar/videolar ile 

temel bilimler öğrenimi (örn:

anatomi) 

✓ Konu özet sayfaları ile güncel 

konuların takibi

✓ Not alma ve sürekli güncelleme 

özelliği

Klinik Öğrenim

Klinik öncesi öğrenim
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Daha fazla öğrencinin öğrenim sürecini desteklemek istermisiniz?

ClinicalKey
Physician

ClinicalKey
Medical Education

Ders sırasında 
not alma

Molalarda yeni 
konuları ele alma

Hastane yolunda ders 
kitabı okuma

Hasta vizitlerinde ilaç 
dozlarının kontrolü

Kafe ve kütüphanede 
çalışma

Sınıf arkadaşları ile 
buluşma grup 

tartışmalarında 
buluşma

Ertesi gün için araştırma 
sunumu hazırlama

Konu tekrarı ve 
notları 

güncelleme

9 AM 11 AM 1 PM

4 PM 2 PM

8 PM

Öğrencinin 
sıradan bir 

günü
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Tıp fakültesine faydası ne?

Tıp Fakültesinin üretkenliğini artırır...

Akademisyenlerin ders notları ve sunumlar için 
ihtiyaç duyduğu güvenilir kaynağa ulaşmak için 
harcadığı süreyi azaltır.

Etkin eğitim için destek olur...

Farklı içerikler ile  tıp fakültelerinin sunduğu 
yeni stil eğitim modellerini destekler.
Akademisyenler hızlı ve kolay bir şekilde ilgili 
içeriği öğrenciler ile paylaşma imkanına sahip 
olurlar.



| 14

clinicalkey.com/meded

TEŞEKKÜRLER.


