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Ücretsiz My EBSCOhost kişisel hesabı, EBSCOhost kullanımızı tek girişten öteye taşıyarak kişisel 

kütüphanenizi oluşturmanıza ve EBSCOhost’u özelleştirmenize olanak verir. Kişisel klasör hesaplarını 

oluşturmak oldukça basittir ve EBSCOhost üzerinden oluşturmak mümkündür.



Oturum aç bağlantısına tıklayarak bir My EBSCOhost klasörü oluşturunuz. Yeni bir hesap oluştur

bağlantısına tıklayınız, gerekli alanları doldurunuz ve değişiklikleri kaydet butonuna tıklayınız.

Bilgileriniz onaylandığında klasörünüze otomatik olarak giriş yapmış olacaksınız.



Arama sonuçlarına ek olarak, My EBSCOhost kullanıcıları görselleri, videoları, aramalar için kalıcı linkleri 

arama ve dergi hatırlatmalarını saklayabilirler. Kişisel klasörler ile kullanıcılar yazdırma, e-posta gönderme, 

kaydetme işlemlerini yapabilirler.



My EBSCOhost klasörü kullanıcıların kendi alt klasörlerini oluşturmalarına da olanak verir. Bu sayede 

araştırmanız sırasında kaydettiğiniz makaleleri farklı klasörlerde kategorize edebilirsiniz. Bunun için yeni

bağlantısına tıklayınız, klasörünüzü isimlendiriniz ve kaydet butonuna tıklayınız.



Alt klasörleriniz bana özel alanına eklenir. Klasörüm alanından makaleleri seçiniz, kopyalama hedefine 

ya da taşıma hedefine tıklayınız ve açılır menüden makaleleri kopyalayacağınız ya da taşıyacağınız alt 

klasörü seçiniz.



Kişisel hesabınıza giriş yaptıktan sonra, sonuç listesinden klasörünüze eklemek istediğiniz makaleleri 

yanlarındaki klasör simgelerine tıklayarak klasörünüze gönderebilirsiniz. Kaydedilen bu sonuçlar daha 

sonraki bir tarihte incelenmek, yazdırılmak, e-posta ile gönderilmek ya da bilgisayara kaydedilmek üzere 

kullanılabilir.



By clicking the Paylaş butonuna tıklayarak ve sonrasında and then clicking the linked terms next to 

aramayı klasöre ekle alanındaki bağlantılara tıklayarak, kişisel klasörünüze bir aramanın kalıcı 

bağlantısını ekleyebilirsiniz. Kalıcı bağlantıyı daha sonra e-posta ile gönderebilirsiniz, kaydedebilirsiniz ya 

da veri tabanına yeni eklenen sonuçları görmek için kalıcı bağlantıya tıklayabilirsiniz.



Arama kutusunun altındaki arama geçmişi bağlantısına tıkladıktan sonra açılan bölümdeki 

aramaları/hatırlatmaları kaydet bağlantısına tıklayarak daha sonra da kullanmak istediğiniz aramaları 

kaydedebilirsiniz. Ayrıca, arama geçmişini yazdır bağlantısına tıklayarak arama geçmişinin çıktısını 

da alabilirsiniz.



Veri tabanında aradığınız dergilerin neredeyse tamamı için görebileceğiniz yayın detayları sayfasından, siz 

kaldırana kadar My EBSCOhost klasörünüzde saklanacak olan bir dergi hatırlatması oluşturabilirsiniz.Dergi 

hatırlatmaları, dergilerin yeni sayıları veri tabanlarına eklendiğinde otomatik hatırlatma e-postası 

göndererek yeni sayılar için veri tabanını sürekli olarak kontrol etme ihtiyacını ortadan kaldırır.



Online yardım sisteminin tamamını görmek istediğinizde yardım bağlantısına tıklayınız.



Daha fazla bilgi için:

EBSCO Destek Sayfası: https://help.ebsco.com/

EBSCO Türkiye Destek Sayfası: https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/turkish

YouTube EBSCO Türkiye: https://www.youtube.com/channel/UCI1masQI6zVefHGZP1xBt8g
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