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Duyurular 11 

Bilgi Merkezi E-Bülten’in bu sayısında Bilgi Merkezi’mizin abone olduğu  Springer Ebook 
Collection ve Ebrary Academic Complete elektronik kitap veritabanları tanıtılmaktadır. 

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Springer koleksiyonu bilim, tıp ve teknik alandaki güncel eserleri online olarak sunmaktadır. 
Springer elektronik kitap platformunun özellikleri; 
 

Sınırsız eş zamanlı kullanıcı sayısı 

Online görüntüleme sayesinde yazılım yüklemeye veya büyük dosyalar indirmeye 

gerek olmaması 

Bütün katalog üzerinde tam metin tarama imkanı vermesi 

 
Springer’in e-kitap koleksiyonuna aşağıdaki içerik tipleri dahildir; 
 

Ders kitapları, Monografiler, Atlaslar, 

Ansiklopediler, El Kitapları ve Referans Çalışmaları, 

Kitap Serileri (LNCS, LNM, LNP vs.) 

Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu 

Springer Ebook 

Collection’a tıkladı-

ğınızda IP doğrula-

ması ile otomatik 

olarak veri tabanına 

bağlanırsınız.  

Bu sayfada çeşitli şekil-

de tarama yapabilirsiniz. 

Örneğin ISBN numarası-

nı doğrudan genel ara-

ma motoruna girerek 

arama yapabilirsiniz. 

Taramayı özelleştirmek 

için “content type” kıs-

mından “books” seçene-

ğine tıklayınız.  
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Gelen sonuçlar içeri-

sinden eğer içerik 

belirteci yeşil olarak 

işaretlenmişse bu 

kaynağın tam metni-

ne erişebilirsiniz. 

Kitapları kronolo-

jik, içerik türü, dil 

ve konularına göre 

sınırlanmış şekilde 

getirilmesini sağla-

yabilirsiniz. 
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İsminde “surgery” 

geçen bir kitap ara-

nırken anahtar keli-

me olarak “surgery” 

girip “go” tuşuna ba-

sınız. 

Eğer isterseniz  ismi 

“surgery” ile başla-

yacak şekilde de ta-

rama yapabilirsiniz. 

Tarama sonucunda 

çıkan sonuçlar içeri-

sinden tür olarak 

“kitap” olanlara göz 

atmamız gerekmek-

tedir. 

İstediğiniz kitaplar-

dan içerik belirteci 

yeşil olarak işaret-

lenmiş olan kitabın 

tam metnine erişebi-

lirsiniz. Bunun için 

kitap adındaki linke 

tıklamanız yeterlidir. 

Bu sayfada kitapla 

ilgili genel bilgilerle 

birlikte kitabın 

bölümlerinide göre-

bilmektesiniz.  
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Bölümlerden herhangi 

birine tıkladığınızda o 

bölümle ilgili genel 

bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Yine aynı sayfadan 

o bölümün tam met-

nine erişebilirsiniz. 
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Ebrary Academic Complete E-Kitap Veritabanı http://site.ebrary.com/lib/suleyman 

34,000’in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, ebrary firmasına ait 
16 akademik koleksiyonu kapsamaktadır. Bu zengin koleksiyonlar, lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler, araştır-
macılar ve akademisyenler için ideal bir başvuru kaynağıdır. Ebrary içinde bulunan akademik koleksiyonlar; 

Antropoloji ve Sosyoloji, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih ve 
Politik Bilimler, Beşeri Bilimler, Disiplinlerarası ve Alan Araştırmaları, Dil,Edebiyat ve Dilbilim, Hukuk,Uluslar arası İlişkiler, 
Kamu Politikası, Yaşam Bilimleri, Tıp, Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Doğa Bilimleri, Psikoloji ve Sosyal Çalış-
malar, Din,Felsefe ve Klasik Metinler. 

 
Ebrary’yi kullanmak için yüklemesi birkaç saniye süren 
ebrary Reader adlı bir yazılımın yüklenmesi gerekmekte-
dir. 

Ebrary Reader Araç Çubuğu 

Ebrary Reader araç çubuğu: 

 

a. InfoTools menüsü 

b. Otomatik Künye ile birlikte metin kopyalama 

c. Otomatik Künye ile birlikte metnin çıktısını alma 

d. Bir önceki / sonraki sayfaya geç 

e. Arama sonuçlarını içeren bir önceki / sonraki sayfaya geç 

f. Görüntülenen ya da sayfa sayısı verilen sayfaya geç 

g. Sayfaların görüntüsünü büyüt, ölçeğini değiştir veya göster 

h. İşaretlemeleri değiştir/ ekle  

i. İşaretlemenin rengini seç ve işlem yap 
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Ebrary Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu 

Browse butonuna tıklayarak 

kitapların konulara göre 

sınıflandırılmış listesine 

erişebilirsiniz.

Advanced butonuna 

tıklayarak, detaylı arama 

yapabilirsiniz.
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View bölümünde, 

“içindekiler” penceresini ve 

kitabın tam metnini 

görebilirsiniz.

İkona tıkladığınızda, 

“İçindekiler (Contents)” 

penceresi solda 

açılır/kapanır.

Info Tools Menüsü

Kopyalama/ 

Yazdırma

İçindekiler 

menüsünü 

gizle/ göster

Kitap ayracı ve notlar

Yazıyı işaretle

Sayfalar arasında 

gezinme

Önceki/ Sonraki arama 

terimi

Büyültme/ 

Küçültme

Info Tools özelliği 

sayesinde ebrary 

kitapları ile 

yapabileceğiniz 

her şey, tek görev 

çubuğunda 

toplanmıştır.



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 8 E-Bülten 

Mouse ile işaretlediğiniz 

kelimeyi ya da kelime 

grubunun 10 dilde 

tercümesini yapar. 

Metinde gördüğünüz 

herhangi bir yer adını 

mouse ile işaretleyiniz. Sağ 

tuşa tıklayarak Locate 

linkine tıkladığınızda ilgili 

yer ismini haritada görmeniz 

mümkün olmaktadır.
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Kitapta işaretlediğiniz bir 

terimi arama motorları 

aracılığıyla internette 

bulabilirsiniz.

Kitapta istediğiniz cümleleri 

renklerle işaretleyerek...
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....daha sonraki kullanımınız için saklayabilirsiniz. İşaretlemenizi 

yaptıktan sonra sistem size şifre soracaktır. Eğer daha önce şifre 

yaratmadıysanız, “Create new account..” tıklayarak kendi 

kullanıcı adı ve şifrenizi yaratmanız gerekmektedir.

O kitap üzerinde renklerle işaretlediğiniz bölümleri görebilmek için 

“Highlights”a tıklamanız gerekmektedir.
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ISI Proceedings Veri Tabanı 31 Aralık 2007 tarihine kadar deneme kul-
lanımına açılmıştır. 

 

Oxford Islamic Studies Online Veri Tabanı 31 Aralık 2007 tarihine kadar 
deneme kullanımına açılmıştır. 

 
Derwent Innovation Index Veri Tabanı 31 Aralık 2007 tarihine kadar 
deneme kullanımına açılmıştır. 

 
Blackwell Reference Online Veri Tabanı 31 Aralık 2007 tarihine kadar 
deneme kullanımına açılmıştır. 

 
Oxford University Press Oxford Journals Veri Tabanı 31 Aralık 2007 
tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. 

 
Sage Journals Online Veri Tabanı 31 Aralık 2007 tarihine kadar dene-
me kullanımına açılmıştır. 

 
InfoSci-Books Veri Tabanı 16 Aralık 2007 tarihine kadar deneme kulla-
nımına açılmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 32260 Çünür Isparta / Türkiye 

Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862  

kutuphane@sdu.edu.tr  

 

 
Bilgi Merkezi Referans Birimi hizmete açılmıştır. 

 
 

Bilgi Merkezi Mültimedya Birimi hizmete açılmıştır. 
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