PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ E-KAYNAK KULLANIM
KILAVUZU
 WEB SİTESİNE GİRİŞ
Değerli Kullanıcılarımız,
Web sitemize ilk kez giriş yapacak kullanıcılarımızın aşağıdaki adımları takip etmesi
gerekmektedir:

https://kutuphane.pirireis.edu.tr/LoginRedirect linkinde yer alan “Oturum Aç”
kısmında, kullanıcı adınızın bulunduğu alana kurum e - postanızı yazarak “Parolanızı
mı Unuttunuz?” seçeneğini tıklayınız. E- posta adresinize gelen bağlantıyla yeni
şifrenizi belirleyebilirsiniz. Ardından hesap bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.
Önemli: Oturum Aç kısmına tıklayarak, kullanıcı adınıza kurum e postanızı yazıp
Parolanızı mı Unuttunuz? seçeneğini tıkladığınızda “Bu yeterlilik belgesine ait kullanıcı
bulunmamaktadır.”uyarısını almanız halinde https://kutuphane.pirireis.edu.tr/register
“Kayıt Ol” alanına gelerek yeni hesap kaydı oluşturmanız gerekmektedir.

 ELEKTRONİK KAYNAK KULLANIMI
Kayıt işlemi sonrasında web sitemizde yer alan “Elektronik Kaynaklar” başlığını
tıkladığınızda karşınıza çıkan alandan kullanmak istediğiniz veri tabanını seçerek, kaynak
taraması ve indirme işlemlerinizi hem kampüs içi hem kampüs dışından yapabilirsiniz.
Ana Sayfada yer alan “Ekual Keşif” alanından da Ekual kapsamında abone olduğumuz
kaynaklar için toplu arama yapabilirsiniz. (Veri Tabanları listesi aşağıda yer almaktadır.)

Aynı zamanda telefon veya tabletinize indireceğiniz DeepKnowledge uygulaması
ile aynı kullanıcı adınız ve şifreniz ile platformda bulunan elektronik kaynaklara
erişim sağlayabilirsiniz.
Android
için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techknowledge.deepknowledg
e&gl=TR
IOS için : https://apps.apple. com/tr/app/deepknowledge/id571246689?l=tr
 VERİ TABANLARIMIZ:
 KURUMSAL ABONELİK VERİ TABANLARI


EBSCO E- Book Academic Collection : 200.000 disiplinlerarası e-kitaba erişim
sağlama imkanı vermektedir.



ProQuest Technology Collection : Teknoloji alanında yaklaşık 7.655 dergiye
tam metin erişim imkanı vermektedir.



Legal Online Hukuk Veri Tabanı: Legal Online Veri Tabanı; “Online
Kütüphane” ve “Legalbank” tan oluşmaktadır.
Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450
+) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile
birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)
mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve
uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +)
gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.





Turcademy Mühendislik Bilimleri Veri Tabanı: Mühendislik alanında 580 adet
Türkçe elektronik kitaptan oluşmaktadır.
Turcademy Hukuk Veri Tabanı: Hukuk alanında 2683 adet Türkçe elektronik
kitaptan oluşmaktadır.
Vidobu Eğitim Platformu: 12.000’den fazla eğitim videosu izleme imkanı
mevcuttur.





Springer Engineering E-Book 2018 : Mühendislik alanında yaklaşık 1226 adet
elektronik kitaptan oluşmaktadır.
Springer Engineeering E- Book 2019 : Mühendislik alanında yaklaşık 968 adet
elektronik kitaptan oluşmaktadır.
İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı:
İdealonline güncel içerik bilgileri:
• 840+ Güncel Dergi
• 13.500+ Arşiv Sayısı
• 108.000+ Tam Metin Makale



Lebib Yalkın (MEVBANK): Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Hukuk, Vergi,
Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri ve
Sektörel Mevzuat ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat,
içtihat ve uzman makalelerini içermektedir.
 EKUAL KAPSAMINDA ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI:



EbscoHost



Emerald Premier



IEEE



JSTOR



Science Direct



Sprınger Nature Academic Journals



SpringerLink



Wiley Online Library



Taylor & Francis



Web of Science



Scopus



ProQuest Dissertations & Theses



Mendeley (Referans Yönetim Sistemi)



Turnitin (İntihal Analiz)



iThenticate (İntihal Analiz)
 DENEME ERİŞİMİNE AÇILAN VERİ TABANLARI

Deneme erişimi olan güncel veri tabanlarımız şu şekildedir:
o Legal Source
o Rosetta Stone (Kullanım kılavuzu e- posta ile kullanıcılarımıza gönderilmiştir.)
o EconLit with Full Text
o Engineering Source
o Global Plants
o Artstor Digital Library

