
Kullanım Kılavuzu



www.turcademy.com adresi üzerinden Turcademy platformunda yer alan kaynakları görüntüleyebilmek için Bursa Uludağ
Üniversitesi Kütüphanesi’nin kampüs dışı yönergesini takip edebilirsiniz. Kütüphanenizin uzaktan erişim yönergesini takip
etmediğinizde aşağıdaki ana sayfa ile karşılaşır ve erişim sağlayamazsınız. Kurumunuzun uzaktan erişim ayarlarını öğrenmek için
kütüphanenizin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://uludag.edu.tr/kutuphane/konu/view?id=1771

https://uludag.edu.tr/kutuphane/konu/view?id=1771


Kampüs dışı erişim ayarlarını takip ederek Turcademy veritabanına bağlandığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı 
gibi sarı bant üzerinde “Bursa Uludağ Üniversitesi aboneliğiyle bağlanıyorsunuz” ifadesini görüyor olacaksınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi



Turcademy platformunda yer alan kaynakları görüntülemek ya da indirmek için kurum ağındayken Turcademy platformuna bir
defaya mahsus kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olmak için ana sayfada yer alan kayıt olun butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi



Kayıt olun linkine 
tıkladıktan sonra 
karşınıza gelen form 
üzerinde ilgili alanları 
doldurup
«Kayıt Olun» butonuna 
tıklayınız

*Adınızı ve soyadınızı girin

*Kurumunuzun sağlamış olduğu kurum e-posta 
adresini yazınız. 

*Turcademy hesabınız için bir şifre belirleyin

*Şifrenizi tekrar girin

*Kurumdaki görevinizi seçiniz.

*Kırmızı karakterle görünen güvenlik kodunuzu 
giriniz

Önemli Not: 
Üniversitenizin size 
sağlamış olduğu 
@uludag.edu.tr veya 

@ogr.uludag.edu.tr 

uzantısıyla biten e-
posta ile kayıt 
yapmanız 
gerekmektedir. 

Ayfer Oruçoğlu

062004061@ogr.uludag.edu.tr 



Kayıt olun butonuna tıkladıktan sonra forma yazmış olduğunuz mail adresinize aktivasyon maili gönderilmektedir. 
Hesabınızı aktifleştirmek için «tıklayın» bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Aktivasyon emaili sizlere ulaşmadıysa 
kayıt olurken e-postanızı hatalı yazmış olabilirsiniz. E-postanızı doğru yazmanıza rağmen aktivasyon e-postası sizlere 
ulaşmadıysa https://www.turcademy.com/tr/iletisim adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

https://www.turcademy.com/tr/iletisim


Aktivasyon bağlantısına tıkladığınızda aşağıdaki örnekte olduğu gibi «Hesabınız başarıyla oluşturuldu» bilgi notunu 
göreceksiniz.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ayfer Oruçoğlu



Turcademy’de yer alan kitapları görüntüleyebilmek için «Giriş Yapın» bağlantısına tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi



Kayıt olurken forma girmiş olduğunuz e-posta adresini ve oluşturduğunuz şifreyi ilgili alanlara yazdıktan sonra giriş 
yapın. 

062004061@ogr.uludag.edu.tr 



Şifrenizi hatırlamıyorsanız «şifremi unuttum» butonuna tıklayabilirsiniz.

062004061@ogr.uludag.edu.tr 



Turcademy’de oturum açtıktan sonra aşağıdaki örnekte olduğu gibi sayfanın sağ üst köşesinde «Hesabım» 
menüsünün yanında isminiz görüntülenecektir. 

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ayfer Oruçoğlu



Taramanızı yaptıktan sonra sayfanın sol bölümünde yer alan filtreleri kullanabilir ve tarama sonuçlarınızı 
daraltabilirsiniz.

İstediğiniz kitabı görüntülemek için «Tam Metin» bağlantısına tıklayabilirsiniz.





Çevrimdışı kitap okuyabilmek için «İndir» butonuna tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ayfer Oruçoğlu



İlgili kitabı cihazınıza indirmek için «İndirme İşlemine Devam Et» butonuna tıklayınız.

Ayfer Oruçoğlu



İlgili kitap cihazınızda belirlediğiniz klasöre indirilecektir. İndirme işlemi tamamlandığında kitap aşağıdaki ekran 
görüntüsündeki gibi görünecektir. Kitabı çevrimdışı okuyabilmek için Turcademy’de Hesabım menüsü altında yer alan 
ilgili yazılımı ve lisansınızı indirmeniz gerekmektedir.



Kitabı çevrimdışı okuyabilmek için Turcademy’de Hesabım menüsü altında yer alan ilgili yazılımı ve lisansınızı 
indirmeniz gerekmektedir. Hesabım menüsüne tıklayınız.

Ayfer Oruçoğlu

Bursa Uludağ Üniversitesi



Cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak ilgili yazılımı indiriniz. Örnek senaryo: Windows kullanıyorsanız «Windows» 
bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Size özel tanımlanan lisansı indirmek için «Lisansınızı indirin» butonuna 
tıklayın.

Ayfer Oruçoğlu



İlk Adım: Öncelikle indirmiş olduğunuz yazılımı cihazınıza kurun. SafeguardPDFViewer yazılımını çalıştırın ve 
kurulumu tamamlayın.

Ayfer



İkinci Adım: İsminizin yazdığı lisans dosyasını çalıştırın. Lisansınız tanımlandıktan sonra «Lisansınızı başarıyla 
etkinleştirdiniz ve şimdi Informascope tarafından korunan belgelere erişebilirsiniz» bilgi kutusu görünecektir. «Ok» 
butonuna tıklayarak bilgi kutusunu kapatın.

Üçüncü adım: Kitabı çevrimdışı okumak için ilgili kitabı iki kez tıklayabilirsiniz.

Ayfer



Kurum ağında olmanıza ve Turcademy’de oturum açmanıza 
rağmen kitaplara erişim sağlayamıyorsanız 

ekaynaklar@uludag.edu.tr iletişime geçebilirsiniz.


