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İnşaat Mühendisliği araştırmaları ve uygulamaları konu 
alanlarında dünyadaki en büyük tam metin veri 
tabanıdır. 
  
ASCE Library inşaat mühendisliği ve ilgili tüm disiplinlerdeki 
kaynak ihtiyacını karşılayabilecek içeriklere sahiptir. 

 
 

• 1983 yılından günümüze yayımlanmış 34 ASCE dergisi 
 

• 2000 yılından günümüze yayımlanmış 340 konferans tutanağı 
 



Kurumunuza ait ASCE veri tabanı aboneliği 
kapsamında: 
 

• 29 yıllık dergi arşivi 
• 56,000 makale 
• 500,000 sayfalık inşaat mühendisliği içerikleri 
• 12 yıllık konferans arşivi 
• 270,000 sayfa konferans tutanağı 

 

ascelibrary.org 



ascelibrary.org 

Konu alanları: 
 

• İnşaat / Malzeme 
• Çevre ve Su Kaynakları 
• Geoteknik Mühendisliği 
• Yönetim / Profesyonel – Yasal Konular 
• Yapı Mühendisliği 
• Taşımacılık ve Kentsel Planlama 
• Su Yolları, Limanlar, Kıyılar ve Okyanuslar 
• Mühendislik Mekaniği 
• Diğer Konular 



DERGİLERE ERİŞİM 

http://ascelibrary.org/


www.ascelibrary.org  adresini ya da kütüphane web sayfanızdaki yönlendirmeyi 
kullanarak:  

34 ASCE 
dergisine  

veya 
340 ASCE 
konferans 
tutanağına 

ulaşabilirsiniz. 

Anahtar kelime 
kullanarak 

yapacağınız 
taramalar için 

basit ve detaylı 
tarama 

seçenekleri 
ekranın sağ üst 
köşesinde yer 

almaktadır. 

http://www.ascelibrary.org/


ascelibrary.org 
anasayfasında yer alan 

dergi listesinden her 
derginin kendi 

sayfasına gidebilir, 
dergilere ait eski 

sayıları ve bu sayılarda 
yer alan makaleleri 

görüntüleyebilirsiniz. 

Her dergi, en çok 
okunan ya da en son 

yayınlanan 
makalelere ilişkin 

güncel duyuru 
hizmeti veren 

bağlantılar 
sunmaktadır. 



Ek olarak, 
her dergi 
kendisi ile 

ilgili 
konularda 
yayımlan-
mış diğer 
dergilere 

de 
gönderme
ler yapar. 



Journal of Bridge Engineering 
kaynağının güncel sayısı 
tıklandığında sonuç ekranın bu 
sayıda yayınlanmış tüm içerikler 
listelenir: 
• Editor’s Note 
• Technical Papers 
• Case Studies 
• Technical Notes 
• Discussions and Closures 
• Errata 



Listelenen içeriklerin 
bibliyografik 
künyelerini 

düzenleme ve 
kaydetme 

seçenekleri de 
mevcuttur. 

Kurumunuzun 
abonesi olduğu bir 

bibliyografik denetim 
aracını (EndWorks, 
ProCite, RefWorks, 

vb.) kullanarak 
seçilen makalelerin 

bibliyografik 
kayıtlarını otomatik 

olarak 
kaydedebilirsiniz.  



Bir makale 
seçildiğinde 
açılan yeni 
ekranda 
makalenin: 
• Özeti 
• Referansları 
• Tam metin 

(HTML ve PDF) 
formatları ayrı 
seçenekler 
altında 
sunulur. 

Makale özetleri 
FaceBook, 
Twitter, Delicious 
gibi sosyal 
paylaşım 
platformları 
üzerinden 
paylaşılabilir.  



KONFERANS TUTANAKLARINA 
ERİŞİM 

http://ascelibrary.org/


Konferans 
Tutanaklarına 
erişim için ister 
ascelibrary.org 
anasayfasını 
kullanabilir, 

Ya da isterseniz 
hengi sayfada 
olduğunuz önemli 
olmaksızın, her 
sayfa başında yer 
alan Proceedings 
sekmesini 
kullanabilirsiniz. 



Konferans Tutanakları : 
• Konferans Tutanağı başlığı 
• Yazar/Yazarlar 
• Tarih 
• Konu Alanı 
• Konferans adı 
• Editörler 
• ASCE Konferansları olarak ayrı ayrı listelenmiştir. Buradaki altbaşlıklardan birini seçerek 

içeriklere erişim sağlayabilirsiniz.  



Hem Konferans 
Tutanakları hem 
de bu 
tutanakların 
yayımlandığı 
konferanslar 
alfabetik veya 
tarihsel olarak 
listenmektedir.  
 
Ayrıca hangi ilgili 
konu başlığı 
altında yer alan 
tüm konferans 
tutanaklarına 
ekranın sağında 
kalan Narrow By 
Topic seçeneği 
kullanılarak da 
erişim 
sağlanabilir. 



Bir Konferans 
Tutanağı 
seçildiğinde 
öncelikle ilgili 
konferasa ilişkin 
bilgiler sayfanın 
üst kısmında 
verilir. Bu 
konferansta 
yayımlanan tüm 
tutanaklar 
sayfanın altında 
ayrıca listelenir. 
 
 
 
Sosyal paylaşım 
platformları 
konferans 
tutanaklarına ait 
özetlerin 
paylaşımı için de 
kullanılmaktadır.  



KİŞİSEL HESAP OLUŞTURMA 

http://ascelibrary.org/


Açılan her 
sayfanın sağ üst 
köşesinde yer 
alan MyASCE 
sekmesini 
kulanarak 
kendinize ait bir 
hesap 
oluşturabilirsiniz. 
MyASCE hesabına 
sahip tüm 
kullanıcılar, ASCE 
Library platformu 
üzerinde 
yaptıkları tüm 
taramaları ve 
eriştikleri tüm 
tam metinleri 
kendilerine ait bir 
klasör oluşturarak 
saklayabilirler.   



Sorularınız için lütfen üniversiteniz 
kütüphanesi ile iletişime geçiniz... 

 
Daha fazla bilgi için: 
 

Semih BAKAR  
semih@accucoms.com  
www.accucoms.com 

     @ACCUCOMS 

     facebook.com/ACCUCOMS 
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