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Sınıfta en iyi, uygulamada en iyi 



BSOL içindeki kapsamlı standart koleksiyonuna 
erişmek ve bu bilgileri kullanmak, kurumunuza 
şu konularda yardımcı olabilir:

• Yeni öğrenciler ve fonlar bulmak

• Araştırma sözleşmeleri kazanmak

• Genel maliyetleri düşürmek 

• İsminizin daha çok duyulması- diğer kurumlar  
ve potansiyel öğrencilerin adınızı daha çok  
duymaya başlamaları

• Kurslarınızı ve derslerinizi standartlara uygun  
şekilde geliştirmek

• Kurslarınızda ve araştırmalarınızda en iyi  
uygulamaları hayata geçirmek.

shop.bsigroup.com/BSOL

Yarının profesyonellerine gereken araçları 
bugünden sağlıyoruz

Öğrencilerinizin, mesleklerinde 
ilerlemek için ihtiyaç duydukları 
becerileri geliştirmelerine yardımcı 
olacak bu yetkin ve güvenilir bilgi 
kaynağına erişmelerini sağlayınız. 

BSOL dünyanın her yerinde 
profesyonel çalışanlar tarafından 
kullanılmaktadır. BSOL, en kapsamlı 
İngiliz, Avrupa ve Uluslararası 
Standartları kaynağıdır. 

BSOL - British Standards Online

“Bence mükemmel bir araç. İhtiyaç duyduğum 
tüm standartlara erişebiliyorum.”
BSOL kullanıcı geri bildirim anketi

http://www.shop.bsigroup.com/BSOL


Öğrenciler, BSOL ile öne çıkarlar
Kariyerlerine atıldıklarında, katılacakları 
endüstrilerde (imalat, ziraat, inşaat, hizmet, 
hava sanayi, enerji, tasarım vb.) standartlar 
büyük bir yer tuttuğundan, standartlar 
hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, bilgi 
sahibi olmayanlara kıyasla önemli bir  
avantaja sahiptir.

Standartlara erişim sağlamak ve ders 
müfredatlarının bir parçası yapmak, ticari 
dünyanın öğrencilerinizden isteyeceklerini 
vermek için onların daha hazır ve bilgili 
olmalarını sağlamaktadır.

Bilgileri her gün ve her saat doğrudan 
masaüstünüze getirerek size sunabilen bu 
sürekli büyüyen kaynak, geniş bir disiplin 
yelpazesindeki 60.000’den fazla standardın 
bibliyografik detaylarını kapsamakta 
ve fakültelerin standartlarla ilgili tüm 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. 
BSOL’a, Athens yetkilendirmesi üzerinden de 
erişilebilmektedir.

Aramıza katılın
BSOL, JISC bibliyografik veri hizmetleri (JIBS) 
kullanıcı grubu onaylıdır. BSOL’un, akademik 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için sürekli takip 
edildiğinden ve iyileştirildiğinden emin 
olabilirsiniz.

BSOL paketi, JISC üniversitelerinin %82’den 
fazlasında kullanılmaktadır. 

İngiltere’de, JISC Üniversitelerinin %65’ten 
fazlası BSOL’a abonedir. Bu kurumların 
her biri, günde ortalama yarım milyon 
pound değerinde sayfa indirmektedir.

Bize ulaşın 
Fiyat teklifi veya sunum almak, ürünle ilgili 
soru sormak için bizimle iletişim kurunuz:

T: 0216 464 33 00

E: bilgi@geminiltd.com.tr

www.geminiltd.com.tr

BSOL’ün özellikleri:
• Tüm endüstri ve sektörleri kapsaması 

sayesinde, kurumunuzun standartlarla 
ilgili bilgilenme ihtiyacını tek bir portaldan 
karşılarsınız

• Önemli iş ve araştırma içeriği bakımından 
zengin, tam metin standartlar veritabanına 
bibliyografik künye ve alıntılardan erişim

• Bilgilere doğrudan masaüstünüzden 
erişebilirsiniz. İhtiyacınız olan bilgiyi 
bulmak için göz atmanız,arama yapmanız 
ve indirmeniz yeterlidir

• Tüm standart taslaklarına erişebilirsiniz.
Böylece öğrenciler, gelecekte geçerli 
olacak standartlar hakkında ön bilgi 
edinebilirler

• İçerik güncellemeleri: En güncel 
bilgiler veritabanına gündelik olarak 
eklenmektedir. Bunlara tek bir tıklamayla 
erişebilir, her zaman en güncel bilgilerle 
çalıştığınızdan emin olabilirsiniz

• Tam metin PDF belgeleri, öğrencilerinizin 
ve eğitmenlerinizin her zaman doğru 
referanslar vermelerini ve doğrulanmış, 
kaliteli, sektöre özel içerikler kullanarak 
değerli vakitlerinden tasarruf etmelerini ve 
notlarını iyileştirmelerini sağlar.

• BSOL teknik destek ekibi, tüm teknik 
sorularınıza yardımcı olmaya her zaman 
hazırdır

• Uluslararası öğrenciler ve eğitmenler için 
haftanın 7 günü, günün 24 saati erişim.

British Standards Online Nasıl Çalışır?

Neden British Standards Online?

BSOL Eğitim Ekibi 
Size özel eğitim ihtiyaçlarınız konusunda 

yardımcı olmaya her zaman hazırdır. BSOL 
Eğitim ekibinden, telefon üzerinden ya da 
çevrimiçi (web seminerleri) destek alabilir, 

kurumunuzu ziyaret etmelerini isteyebilirsiniz.

bsigroup.com

“Sorgulara yanıt verme hızı 
harika”

“Kullanması çok kolay bir 
sistem, aradığınız standardı 
kolayca bulabiliyorsunuz.”

“Çok iyi bir referans kaynağı, 
üstelik kullanıcı dostu.”
BSOL kullanıcı geri bildirim anketi

http://www.bsigroup.com


British Standards Online Modülleri

BSOL, tüm endüstrileri ve sektörleri kapsamaktadır. Her derste kullanılabildiği için de hem 
öğrenciler hem de akademisyenler için son derece değerli bir kaynaktır. Aşağıda, koleksiyonun 
içindeki tüm modülleri görebilirsiniz. İsteğe özel hazırlanmış paketler de talep üzerine 
sunulabilmektedir.

BSOL - British Standards Online

©
 B

SI
 G

ro
up

   
  B

SI
/U

K/
59

1/
St

/0
41

5/
tr

/B
LD

Bizimle iletişim kurunuz
British Standards Online hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz 

bizimle iletişime geçebilirsiniz: 

Web : www.geminiltd.com.tr  

Tel: 0216 464 33 00  - 0312 440 91 71-72 

E-posta: bilgi@geminiltd.com.tr

Çalışma saatleri: Hafta içi 08:30-18.00

01 Dokümantasyon

02  Enformasyon ve Finans

03  Sözlükler

04  Yönetim, Hukuk ve Kalite

05  Bilim ve Sağlık

06  Çevre ve Atıklar

07  İş Güvenliği ve Kişisel Güvenlik

08  Yangın, Kaza ve Suç Önleme

09  Metroloji

10  Test Etme Çalışmaları

11  Vida Dişleri ve Bağlama Elemanları

12  Mekanik Sistemler ve Bileşenler

13  Sıvı Sistemleri ve Bileşenler

14  İmalat Mühendisliği

15  Metal İşleme ve Kaynak

16  Enerji ve Isı İletimi Mühendisliği

17  Elektrik Mühendisliği Genel

18  Elektrik Bileşenleri

19  Elektrikli Aksesuarlar, Anahtarlama ve   

 Kontrol Düzeni

20  Elektrikli Lambalar, Güç Üretimi, Dağıtımı  

 ve Depolaması

21  Elektronik Bileşenler ve Cihazlar

22  Elektromekanik Bileşenler

23  Telekomünikasyon

24  IT Yazılımları ve Ağ Kurma

25  IT Donanımları ve Ofis Makineleri

26  Görüntü Teknolojisi

27  Karayolu Taşıtı Mühendisliği

28  Demiryolu Mühendisliği

29  Gemi İnşası ve Denizcilik Yapıları

30  Uçaklar ve Hava-Uzay Mühendisliği

31  Hava-Uzay İnşaaları için Materyaller

32  Hava-Uzay Bileşenleri ve Bağlantı Elemanları

33  Materyal İşleme Ekipmanları

34  Paketleme ve Dağıtım

35  Tekstil, Deri ve Kıyafet

36  Ziraat ve Ziraat Mühendisliği

37  Gıda Teknolojileri

38  Kimya Teknolojileri

39  Madencilik ve Petrol Teknolojileri

40  Metalurji

41  Metal Ürünleri

42  Ahşap Teknolojileri

43  Cam ve Seramik Endüstrileri

44  Kauçuk Endüstrisi

45  Plastik Endüstrisi

46  Kağıt Ürünleri ve Teknolojileri

47  Boya ve Renk Endüstrileri

48  Genel İnşaat

49 İ nşaat Materyalleri ve Bileşenleri

50  İnşaat Kurulumları ve Son İşlemleri

51  İnşaat Mühendisliği

52  Ev İçi Ekipmanlar ve Gereçler

53  Sport Ekipmanları ve Eğlence

71  BSI Kitapları – Yönetim, Kalite ve Risk

72  BSI Kitapları – ICT ve Bilgi Yönetişimi

73  BSI Kitapları – İnşaat ve Yangın

81  Elektrik Şebekesi Mevzuatları koleksiyonu
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