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Wiley Interscience  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0 

Wiley Interscience veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihinde Blackwell Synergy veri tabanı ile 

birleşmiştir. Her iki veri tabanına da Wiley Interscience platformu üzerinden erişim sağlanmak-

tadır. 

 

İşletme, Kimya, Bilgisayar, Çevre, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Matematik, İstatistik, Tıp, Fizik, 

Astronomi, Psikoloji, Sosyal Bilimler, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi birçok konuda 

yayınlanmış 907 tam metin dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin geriye dönük arşivi1996 ve1997 

yıllarına kadar inmektedir. 

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu 

Basit Tarama 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0
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Yayın Adından Tarama 
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Gelişmiş Tarama 

Tarama kelimelerinizi 

yazınız ve „Go‟ buto-

nuna tıklayınız. 



Sayfa 5 Sayfa 5 SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten 

Tarama sonuçlarını 

görebilir, e-posta 

gönderebilir ve çıktı 

alabilirsiniz. 
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Sayfa 7 

Multimedya Hizmetleri 

SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten 

Multimedya Birimi alt zemin katta yer almaktadır. Koleksiyonda dvd, vcd, cd-rom, video kaset, ses kaseti, yayınların eklerin-

de gelen cd-rom’lar ve bu materyallerin kullanımı için gerekli olan donanım bulunmaktadır.  Multimedya birimindeki hizmet-

ler online rezervasyon yapılarak kullanılabilmektedir. Online rezervasyon yapmak için http://kutuphane.sdu.edu.tr/

rezervasyon/ adresini kullanabilirsiniz.  

 

*Rezervasyon işlemi için üniversitemiz IP adresleri tanımlanmıştır. Rezervasyon kampüs içerisindeki bilgisayarlardan yapı-

labilmektedir. 

Rezervasyon yapabilmeniz 

için giriş yapmanız gerek-

mektedir. 

İlk defa kullanıyorsanız. 

“İlk kez kullanıcısı? kayıt 

için tıklayınız”  a tıklayarak 

kaydolunuz. 

Rezervasyon İşlemleri 

Eposta adresi olarak SDÜ eposta adresinizi kullanınız. (Rezervasyon sistemi rezervasyonunuzla ilgili olarak size 

eposta göndermektedir. Yahoo, hotmail vb. eposta sistemleri spam olarak algılamaktadır.) 

Sisteme gireceğiniz şifre en az 6 karekter olmalıdır. Timezone kısmı GMT +2 olarak kalmalıdır. Değiştirmeyiniz. 

Rezervasyon sistemine girilerek alınan kullanıcı adı ve şifre bir kişinin kullanımı içindir. Birden fazla kişinin aynı 

kullanıcı adı ve şifreyi kullanmasına izin verilmez. 

Kayıt işlemini tamamladığınızda sisteme giriş yapabilirsiniz. 

“Yer Ayırma” butonuna tıklayarak istediğiniz karel ve istediğiniz saat için rezervasyon işleminizi gerçekleştirebilirsi-

niz. 

Rezervasyonunu tamamladığınızda ekranda görebilirsiniz. Sistem ayrıca rezervasyona ilişkin bilgilendirme amaçlı 

eposta gönderecektir. 

Karellere 2 saat süreliğine rezervasyon yapılabilir. 

 

Rezervasyon İşlemleri İle İlgili Diğer Bilgiler 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?kat=12
http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?kat=12
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Sisteme girdiğinizde karelleri ve hangi saatlere rezervasyon yapa-

bileceğinizi görebilirsiniz.  

Koleksiyona Erişim 

Multimedya Birimi’nde yer alan materyalleri Bilgi Merkezi Kataloğu’ndan tarayabilirsiniz. Multimedya biriminde bulunan 

DVD filmlerin listesine buradan erişebilirsiniz.  

Multimedya Materyallerinin Kullanımı  

Multimedya biriminde bulunan materyaller Bilgi Merkezi dışına ödünç verilmemektedir. Multimedya Birimi Bankosundan Bilgi 

Merkezi içerisinde kullanılmak üzere ödünç alınan materyaller karellerde bireysel olarak kullanılır. Bilgi Merkezi dışına çıkarı-

lamaz. 

http://bliss.sdu.edu.tr/searchtr.php
http://bliss.sdu.edu.tr/searchtr.php
http://bliss.sdu.edu.tr/blissweb.php?islem=0&dil=1&searchindex=//&typeofsearch=1&firsthit=0&ready=-1&a=/freetr.php?bank=SDUKUTUP&p=0&e=0&database=SDUKUTUP&query=&k=B&n=*&b=OG0&c=OG0&maxhits=100&outputformat=1&vol=1&z=U
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Multimedya Biriminde bireysel kullanım için 34 adet karel ve 3 adet grup multimedya odası (212,213,214) bulunmaktadır. 

Kareller ve grup multimedya odaları online rezervasyon yapılarak kullanılabilir.  

Kareller rezervasyon yapılarak kullanılabilir. 

10 adet karel için rezervasyon yapılabilir. 

Kareller bir kişinin kullanımı içindir. 

Karellerde bulunan donanımlarda sadece Bilgi Merkezi’nin materyalleri kullanılabilir. Kullanıcının dışardan getirdiği 

dvd, vcd, cd-rom vb. materyallerin kullanımına izin verilmez. 

Karellerde bulunan donanım sadece kulaklıkla kullanılabilir. Her karelde kulaklık mevcuttur. 

Karellere 2 saatlik süre ile rezervasyon yapılabilir. 

Rezervasyon yapılan saatte ilk 10 dakika içerisinde Bilgi Merkezi’nde bulunmayan kullanıcıların rezervasyonları 

iptal edilir. 

Karellerde bulunan donanımın kullanımı için görevliden yardım isteyebilirsiniz. 

Grup Multimedya Odalarının Kullanımı  

Grup multimedya odaları rezervasyon yapılarak kullanılabilir. 

Grup multimedya odaları yüksek lisans, doktora tez savunmaları, öğrenci klüp çalışmaları ve eğitim-öğretim amaçlı 

olarak akademik personelimiz tarafından kullanılabilir. 

Grup multimedya odaları ihtiyaç duyulan saatler arasında rezervasyon yapılabilir. 

Rezervasyon yapılan saatte Bilgi Merkezi’nde bulunmayan kullanıcıların rezervasyonları iptal edilir. 

Grup multimedya odaları grup kullanımı içindir. Bireysel kullanıma izin verilmez. 

 

Karellerin Kullanımı  

http://kutuphane.sdu.edu.tr/rezervasyon/
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Bilgi Merkezimizin abone olduğu veri tabanlarına proxy sunucusu kullanılarak kampüs dışından erişebilirsiniz. Proxy sunu-

cusu "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" doğrulaması ile kullanılmaktadır. 

"Bu kapsamda kullanacağınız “kullanıcı adı” ve “şifre” ile yapılan işlemler sürekli takip edilebilmekte ve geçmişe yönelik 

araştırmalara da açık olmaktadır. Bu nedenle sadece size verilen “kullanıcı adı” ve “şifreyi” bir başka kişi veya kişilere ver-

memeniz gerekir. Aksi halde, bir başkasının kullanımı ile, lisans anlaşmalarında yer alan yasal mevzuatlardan doğacak 

sorumluluklar kişilerin kendilerine ait olacaktır. "  

Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Bu hizmetten yararlanmak için 

"Kullanıcı adı" ve "Şifre" almak isteyen kullanıcılarımız şu yolu izlemelidir; 

• Akademik personel; Kendisine ait Üniversitemiz elektronik posta hesabından (Uzman A. Faruk Köker) 

koker@sdu.edu.tr e-posta adresine "SDÜ sicil numarası" , "Ünvan" , "Adı Soyadı"nızı belirten elektronik posta gönderiniz. 

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri; Kendisine ait Üniversitemiz elektronik posta hesabından (Uzman A. Faruk 

Köker) koker@sdu.edu.tr e-posta adresine "Öğrenci numarası" , "Adı Soyadı"nızı belirten elektronik posta gönderiniz. 

• Elektronik posta ile istekte bulunan kullanıcılarımıza proxy sunucuya bağlanmakta kullanacakları "Kullanıcı Adı" ve 

"Parola" e-posta ile gönderilecektir. 

• Bu hizmetten yararlanabilmek için başvuruların üniversitemiz e-posta sunucusu üzerinden yapılması gerekir. Diğer e-

posta sunucuları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

• Proxy sunucuya bağlanmak için aşağıda verilen ayarları yapınız. Ayarları yaptıktan sonra herhangi bir sayfaya girmek 

istediğinizde bilgisayar Kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Daha önce Bilgi Merkezi'nden aldığınız "Kullanıcı adı" ve "Şifre" 

yi giriniz. Bu bilgileri girip onayladığınızda proxy erişiminiz aktif olacaktır.  

• Abone olduğumuz herhangi bir veri tabanına girmeyi deneyerek proxy sunucuya bağlı olup olmadığınızı kontrol edebilir-

siniz.  

• Veri tabanlarına dışardan erişim işleminiz bittiğinde proxy ayarlarını etkin durumdan çıkarmayı unutmayınız.  

• Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda (Uzman A. Faruk Köker) koker@sdu.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.  

 

AYARLAR 

 

Internet Explorer Proxy Ayarları :  

 

•  Internet Explorer açıkken “Araçlar” menüsünden, “Internet seçenekleri” seçeneğine giriniz.  

•  Açılan pencerede “Bağlantılar” sekmesine geçip “Yerel ağ ayarları” seçeneğini seçiniz.  

•  Eğer ADSL veya lokal ağ kullanıyorsanız; Yerel Ağ (Lan) ayarları bölümünde, kullandığınız “Yerel ağ ayarları” seçeneğine 

tıklayınız.  

•  Eğer modem kullanıyorsanız; Çevirmeli ve sanal özel ağ ayarları bölümünde “ayarlar” seçeneğine tıklayınız.   

•  Açılan pencerede “Proxy sunucusu” altındaki seçim kutusunu aktif hale getiriniz. “Adres” kısmına “193.140.181.66”, “Bağlantı 

Nok.” kısmına “3232” yazıp “Tamam” diyerek işlemi bitiriniz.  

•  Eğer bilgisayarınızda Firewall yazılımı yüklü ise gereken ayarları program satıcınızdan edininiz. Firewall yazılımınız Windows 

XP Service Pack 2 ile yüklenmişse Firewall'u proxy kullandığınız sürece kapatmanız önerilir. Denetim masasından “Windows 

Güvenlik Duvarı” seçeneğine giriniz. Açılan pencerede kapalı seçeneğini seçiniz.  

 

Firefox-Mozilla Proxy Ayarları :  

 

•  Firefox açıkken “Araçlar” menüsünden “Seçenekler” kısmına giriniz.  

•  Açılan pencerede “Bağlantı Ayarları” seçeneğini seçiniz.  

•  Açılan pencerede “Vekil sunucu” seçim kutusunu aktif hale getiriniz. “Http vekil sunucusu” kısmına “193.140.181.66”, “port” 

kısmına “3232” yazıp “Tamam” diyerek işlemi bitiriniz.  

 

Netscape Proxy Ayarları :  

 

•  Netscape açıkken “Edit” menüsünden, “Preferences” kısmına giriniz.  

•  Açılan pencerede “Proxies” seçeneğini seçiniz.  

•  Açılan pencerede “Manual proxy configuration” seçim kutusunu aktif hale getiriniz. “View” kısmına giriniz.  

•  Açılan pencerede “HTTP” kısmına “193.140.181.66”, “port” kısmına “3232” yazıp “OK” diyerek işlemi bitiriniz. 

 

Veri Tabanlarına Kampüs Dışından Erişim 

mailto:koker@sdu.edu.tr
mailto:koker@sdu.edu.tr
mailto:koker@sdu.edu.tr
http://kutuphane.sdu.edu.tr/index.php?k=1&m=4
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BMJ Learning veri tabanı 15 Aralık 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

The Lyell Collection Veri Tabanı 11 Aralık 2008 tarihine kadar de-
neme kullanımına açılmıştır. 

Science Online veri tabanı 31 Aralık 2008 tarihine kadar deneme 
kullanımına açılmıştır. 

Emerald EMX 175 ve Engineering dergileri 31 Aralık 2008 tarihine 
kadar deneme kullanımına açılmıştır. 

XPharm Veri Tabanı TUBITAK EKUAL projesi kapsamında 31 Ara-
lık 2009 tarihine kadar kullanıma 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 okuma salonlarında kablosuz ağ hizmetinden yararla-
nabilirsiniz. 

SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten 

http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php
mailto:mailto:kutuphane@sdu.edu.tr

