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Veri Tabanı adı: Complete Anatomy 

 

 

İçerik: Elsevier tarafından sunulan Complete Anatomy 2021; öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık 

profesyonellerine anatomi eğitimi ile ilgili devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır. Anatomi 

eğitiminde altın standard olarak kullanılan gross anatomi modeli, gerçek insan vücuduna en yakın 

olacak şekilde tasarlanmıştır. 12 farklı sistemi model üzerine ekleyerek inceleyebilirsiniz.  
Dokuların ve hücrelerin işleyişine yakından bakmak için mikroanatomi modellerini 

kullanabilirsiniz. 4000'den fazla eğitim kaynağından oluşan video ve ders anlatımı içeriğinin 

yanı sıra, en ayrıntılı 3 boyutlu etkileşimli anatomik modelleri kullanarak öğrencileri 

uygulamalı bir anatomi anlayışı ile donatmaya yardımcı olmaktadır. 

 
      
Erişim tarihi: 06.10.-2021 – 31.11.2021 

 

 

Erişim:  Aktivasyon yardım videosu için tıklayınız.  

ERİŞİM SÜRESİ: Kodu aktif ettikten sonraki 30 gün erişiminiz olacaktır. (Aşağıda 

verilen kodu 31 Ekim tarihine kadar kullanmalısınız.) 

  
Tanıtım videosu için buraya tıklayınız.  
Kullanım ile igili tüm videolar için buraya tıklayınız. 
 

20 dakikalık özet kullanım videosu: Complete Anatomy for educators: 

https://vimeo.com/315474335/56c6d8c44b 
Kullanım ile ilgili sık sorulan sorular : https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/complete-
anatomy/  

  

1. Adım: Bilgisayarınıza/Tabletinize/Akıllı Telefonunuza ücretsiz uygulamasını 

indirin. 

iPhone için tıklayınız.  

iPad için tıklayınız. 

MAC bilgisayar için tıklayınız. 

Windows bilgisayar için tıklayınız. 

Android cihazlar için tıklayınız. 

 

  

https://vimeo.com/260242820
https://vimeo.com/290515631
https://3d4medical.com/category/support/complete-anatomy/tutorials
https://vimeo.com/315474335/56c6d8c44b
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/complete-anatomy/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/complete-anatomy/
https://apps.apple.com/us/app/complete-anatomy-for-iphone/id1309253074
https://apps.apple.com/us/app/complete-anatomy-for-iphone/id1309253074
https://itunes.apple.com/us/app/complete-anatomy-2019/id1141323850?mt=12
https://www.microsoft.com/en-us/p/complete-anatomy-platform-2020/9nblggh40f2t?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3d4medical.completeanatomy&hl=en_IE


2. Adım: Bir hesap oluşturun.  
Get Started’e tıklayıp “ sign up for free” seçeneğiyle, bir hesap oluşturun. 
Hesap oluştururken kullandığınız mail adresinize gelen onay mailine tıklayarak hesabınızı 
doğrulayın. 
  

3. Adım: Erşim kodunu aktif edin (Redeem Code). 

              Settings (Ayarlar) menüsünden My Accounts (Hesabım) kısmına girip erişim 

kodunuzu  (HCPEWJHEQBUM) girin Redeem butonuna tıklayın ve Complete Anatomy’i 

kullanmaya başlayın.   
 

Anatomi eğitiminde altın standard olarak kullanılan gross anatomi modeli, gerçek insan 
vücuduna en yakın olacak şekilde tasarlanmıştır. 12 farklı sistemi model üzerine ekleyerek 
inceleyebilirsiniz.  
Dokuların ve hücrelerin işleyişine yakından bakmak için mikroanatomi modellerini kullanabilirsiniz. 
  

Mikroanatomi modelleri ile ilgili detaylar için buraya tıklayarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz.  
  

Histoloji içeriği ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Radyoloji modülü ile, radyolojik görüntüleri 3D model üzerinde karşılaştırabilirsiniz.  
Radyoloji modülü ile ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.  
 

https://vimeo.com/271240486
http://tracking.mobildevmailservice.com/tracking/click?d=4kP8sjM_XvuOIL3wiZQbr3Tcc8gyyVv5TByUfDJynr1BN2VGde-JIoO-VVukS536BuiMjiudGPQ8qj6Gx-3GL61oVk30ODKvyGdcgqSZAhR5R6vpZcaiDASN-i-ZZEgfi42Z19zn9f-p2_P08gr5k0c0K2mhPFCNplSw_LVAYapiU9huBHqeuLcNK1Z3iyvFIlfnwa-mN3rGZpWQGlxv4V41
https://vimeo.com/437908614/59b4e28a78

