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Turcademy Hakkında

Turcademy Türkiye Akademik
Yayınlar Platformu ile; ülkemizde
akademik yayıncılık alanında öncü olan
Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme
Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin
Yayıncılık'a ait 3000'e yakın Türkçe
akademik kitaba erişim imkanı
sunmaktadır. Doğa Bilimleri, Hukuk,
Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri,
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını
kapsayan nitelikli dermesi ile
Turcademy platformu; kullanıcılarına;
öncü ve güvenilir yayınevlerinin
sağlamış olduğu Türkçe akademik
içeriği, kullanıcı dostu bir arayüz ile
sunmaktadır.
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Konu Başlıkları
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Turcademy Kullanımı

Namık Kemal Üniversitesi kurum ip’leri
üzerinden kaynakları online olarak
okuyabilirsiniz. Kaynakları indirebilmek için
isminize lisans tanımlanması gerekmektedir.
Adınıza lisans oluşturulabilmesi için üye
olmanız gerekmektedir.

Turcademy veri tabanı için erişim üniversitemiz
IP’leri üzerinden sağlanmaktadır. Üniversite
içerisinden erişimde herhangi bir problem
olmamakta, üniversite dışından erişmek isteyen
kullanıcılarımızın kütüphane web sayfasında
bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim”
linkindeki yönergeleri takip ederek bağlanmaları
gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
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http://kutuphane.nku.edu.tr/Kampp%C3%BCsD%C4%B1%C5%9F%C4%B1Eri%C5%9Fim/0/s/6254/6514


Online Erişim

1

2

3

Kütüphane web sitemizde bulunan; 
«Elektronik Kaynaklar Veritabanları Listesi Turcademy» 
linklerini tıklayarak veri tabanına erişebilirsiniz. 
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Online Erişim

1

2

Eğer «Namık Kemal Üniversitesi
aboneliği ile bağlanıyosunuz» yazısı
görünüyor ise kurum aboneliğimiz
kapsamında bu veri tabanından
faydalanabilirsiniz.

1

2 Buradaki arama kutusunu kullanarak
kaynakları tarayabilirsiniz.
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Online Erişim

Arama sonuçları sonuç sayfasında listelenecektir. 

A

B

C

A Buradan arama sonuçlarını yayınevi, konu 
başlığı ve yıllara göre filtreleyebilirsiniz.

B Kitabın üzerine tıklayarak künye bilgilerine 
ulaşabilirsiniz

C «Tam Metin» butonuna tıklayarak kitabı 
online olarak okuyabilirsiniz
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Online Erişim
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Kitap İndirme

Namık Kemal Üniversitesi aboneliği ile üye
kaydına gerek olmaksızın kurum ip’leri üzerinden
kaynakları online olarak okuyabilirsiniz.
Kaynakları indirebilmek için isminize lisans
tanımlanması gerekmektedir. Adınıza lisans
oluşturulabilmesi için üye olmanız gerekmektedir.

İndirdiğiniz kaynağı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri kanunu kapsamında kullandırılmakta
olup, telif hakları doğrultusunda 3 gün süreyle
şifreli olarak indirilecektir. Süreniz dolduğunda
ilgili kaynağa çevrimdışı erişim hakkınız bitecektir.
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Kitap İndirme

Üye Kaydı

Turcademy Web sitesinin sağ üst tarafında
«KAYIT OLUN» linkine tıklayarak kayıt işlemini 

başlatıyoruz.
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Kitap İndirme

Üye Kaydı

• Açılan kayıt sayfadaki ilgili bilgileri dolduruyoruz.
• E-posta adresi olarak nku uzantılı mailler

kullanılmalıdır.
• Öğrenci olarak kayıt olanlar  

öğrencino@nku.edu.tr maillerini kullanmalıdır.
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Kitap İndirme

Üye Kaydı

Kayıt işlemi sonrasına mail adresinize kurulumu
yapılacak dosyalar ve lisans bilginiz ulaşacaktır.
Aynı bilgilere Turcademy «HESABIM» menüsünden
de ulaşabilirsiniz.
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Kitap İndirme

Program ve Lisans Yükleme

Mail adresinize gelen linklerden veya
hesabım menüsünden ilgili programı
indirerek bilgisayarımıza yüklüyoruz.
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Kitap İndirme

Program ve Lisans Yükleme

Program yüklendikten sonra lisansın aktif hale
gelmesi gerekmektedir. Mail adresine EK olarak
gelen yada hesabım menüsünden indirdiğiniz
LİSANS dosyasını açarak aşağıda gösterildiği
şekilde aktif hale getiriniz.
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Kitap İndirme

Hesabınız ile Turcademy veri tabanına giriş yaparak
kitapları 3 gün boyunca çevrimdışı okuyabilmek için
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1

2

Önce «İNDİR» butonuna, daha sonra «İNDİRME İŞLEMİNE
DEVAM ET» butonuna basarak ilgili dosyayı bilgisayarımıza
indiriyoruz.
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Kitap İndirme

İndirmiş olduğumuz dosyayı ilgili program ile açarak kitabı
çevrimdışı kullanabilirsiniz.
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Kitap İndirme

Eğer hata alıyorsanız;

• Locklizard programını açtıktan sonra
File/Open adımlarını izleyerek dosya
konumuna giderek ilgili kaynağı açabilirsiniz.

• Eğer hata almaya devam ediyorsanız lisansınız
tekrar Locklizard programı ile açınız.
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