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Hızlı başlangıç Kılavuzu 
Güncel İnşaat Mühendisliği Araştırma Platformunuz

Kütüphaneniz için promosyon malzemeleri 
talep etmek için ascelibrary@asce.org ile 
iletişime geçin.



ASCE Kütüphanesine Hoş Geldiniz!
ASCE Kütüphanesi en saygın ve en zengin inşaat mühendisliği içeriğini sunar. İnşaat 
mühendisliği alanında araştırmacılar ve uygulayıcılar için önde gelen bilgi takas 
merkezi.
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1Kayıt olmak

2Herhangi Bir Sayfada 

Kayıtlı bir kullanıcı olarak, ücretsiz kağıtlar, içerik uyarıları ve kayıtlı arama uyarıları gibi 
avantajlardan yararlanabilir ve araştırmalarınızı kolaylaştırmak için ASCE Kütüphanesi 
tarafından sunulan araçlardan yararlanabilirsiniz. Açılır pencerede “Oturum Aç / Kayıt” 
bağlantısını ve “Kaydet” düğmesini tıklayın.

ASCE Library’yi kullanırken herhangi bir sayfada “Ara” bağlantısını tıklayın. Yazar, makale 
türü, yayınlar, yayın yılı ve / veya yazıda arama teriminin daha belirgin bir sonuç elde etmek 
için nerede olduğu belirtilmek üzere “Gelişmiş Arama” bağlantısını da tıklatabilirsiniz.
 



3Kayıtlı Arama
Arama ölçütlerini kaydedin ve aylık, haftalık veya günlük e-posta uyarısı ayarlayın, 
daha sonra ilgi alanınızdaki yeni materyal kütüphaneye eklendiğinde sizi 
bilgilendirelim. Kaydedilen aramalarınızı soldaki gezinme çubuğundaki “ Saved 
Searches “e tıklayarak “My Profile” bölümünde görebilirsiniz.



4 İçerik Uyarıları ve RSS Beslemeleri Al
Yeni günlük içeriği ve yeni kitaplar mevcut olduğunda anlık güncellemeler alın. 
Dergi ve kitaplar için e-posta uyarılarına kaydolmak için “ User Services “ bölümünde 
sol gezinme çubuğundaki “Alerts”ı tıklayın. Özet akışlarına abone olmak için “RSS 
Feeds”e tıklayın.



5ASCE Kütüphane Verimlilik Aracı

Ph 1.800.548.2723 (U.S.) / 1.703.295.6300 (International)  |  E-mail: ascelibrary@asce.org

Okuyun, organize edin, açıklama ekleyin, ortak çalışın 
ve paylaşın. Etkileşimli PDF ile başlayın, colwiz ™ 
tarafından desteklenmektedir.

Özellikler ve faydalar:
• PDF’ye açıklama yapın-metni vurgulama, not

yazma ve doğrudan makale üzerine çizme

• Notları paylaşın - açıklanan PDF’ler, referanslar,
veriler ve diğer belgeler de dahil olmak üzere
paylaşın

• Referansları atıf yapmak ve meslektaşları ile
paylaşılan kütüphanelerden kaynakça oluşturmak.

• Hareket halindeki makaleleri okuyun -
Referanslarınızı ve PDF’lerinizi birden fazla ci-
hazdan istediğiniz yere erişin.

• Bulutta saklayın - referansları, PDF’leri, verileri ve notları 30GB boş alana sahip
güvenli colwiz ™ bulutunda saklayın.

Daha fazla bilgi için, http://ascelibrary.org/page/aboutcolwiz adresini ziyaret edin.


