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Tıp fakültelerine yaşadıkları en büyük zorluklarının neler olduğunu 

sorduk.

Öğrenciler için eğitim 

sonuçlarının 

maksimizasyonu

(Öğrenim)

Sınavların geçilmesinde 

öğrencilere yardımcı olunması 

(Test)

Fakültede geçirilen zamanın 

araştırma, öğretim ve tıp 

uygulamalarına ayırılması.

(Öğretim)

Tıbbi uygulamalara 

hazırlanmalarında öğrencilere 

yardımcı olunması.

(Uygulama)
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Öğrenim konusunda öğrencilerden özellikle aşağıdaki geri bildirimleri 

aldık …

Zaman eksikliği

Ders kitapları için yetersiz bütçe

Açık kaynaklardaki hatalı bilgiler
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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, ClinicalKey
veritabanlarına yapılan son eklemeler ile tıp 
eğitimine yeni bir değer katmaktadır.

İlk modül ‘Öğrenme’, Elsevier dijital kaynaklar ve 
içeriğini güçlü öğrenim ve çalışma araçları ile 
birleştirerek tıp öğrencilerine sunmaktadır.



| 5

ClinicalKey Medical Education – Öğrenim
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Kişiselleştirme 

Özelliği

Mobil Öğrenim–

Offline okuma

Öğrenim programını 

destekleyiniz–

Not alma, işaretleme ve 

dışarı aktarma 

Eğitim müfredatını takip ediniz –

İngilizce ve Yerel dillerde yüzlerce 

ders kitabı

Gelişmiş ClinicalKey

Arama motoru

Güvenilir konu incelemeleri 

önizlemeleri –

1500+ Konu Sayfası

Yüzlerce video, imaj ve 

animasyon ile 

Öğrenimi 

destekleyiniz

ClinicalKey Medical Education - Öğrenim

Tek tıklama ile - ClinicalKey

Physician veritabanına geçiş 
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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

başlığı

Tıp Eğitimi 

katoloğunun

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 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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İhtiyacınız olan içerik kapsamına erişmek istermisiniz?

✓ Elsevier Tıp Eğitimi Kataloğu - 100+ ana dilinizde ders kitapları

✓ Binlerce İmaj –öğrenci ve fakülte kullanımı için taranabilir 
imaj bankası

✓ Yüzlerce video/animasyon - Yüzlerce videoya limitsiz erişim 
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Fakülte zamanından kazanmak ister misiniz?

Dersler sırasında kullanıma 
hazır binlerce imaj 

Çözüm Bulan Öğrenci
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Altta yer alan konuların çözümü için çalışmaktayız

Öğrenciler için eğitim 

sonuçlarının 

maksimizasyonu

(Öğrenim)

Sınavların geçilmesinde 

öğrencilere yardımcı olunması 

(Test)

Fakültede geçirilen zamanın 

araştırma, öğretim ve tıp 

uygulamalarına ayırılması.

(Öğretim)

Tıbbi uygulamalara 

hazırlanmalarında öğrencilere 

yardımcı olunması.

(Uygulama)


