
www.theiet.org
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz 
bilgi@geminibilgi.com.tr 

IET Yayınevi ile Dünya
Standartlarında Mühendislik ve
Teknoloji Araştırmalarına Erişim
Institute of Engineering and Technology (IET), uluslararası 
mühendislik araştırma toplumu için Avrupa’nın lider araştırma ve 
teknik bilgi tedarikçisidir. Basılı, çevrimiçi yayın, özet ve indeks 

veritabanı ve video içeriği yelpazesi ile IET Yayınevi, mühendislik ve 
teknoloji uzmanlarının ilgisini çekecek geniş  yelpazedeki disiplinler 
arası konuları kapsamlı şekilde içermektedir.

IET Yayınevi’nin sunduğu hizmetler:

n  IET Dijital Kütüphanede: 

n   IET Dergiler: 1872 yılına kadar giden bir 
arşiv ile yaklaşık 200,000 dergi ve 
konferans bildirisi

n   IET Kitaplar: DRM uygulaması 
bulunmayan 500’ye yakın 
elektronik kitap

n   IET.tv: Dünyanın en büyük 
çevrimiçi mühendislik ve teknoloji 
içeriği arşivinde 9,000’den fazla 
video sunumu

n   IET Inspec: 17 milyondan fazla 
özetleme ve endeksleme 
ile arşivlenen kayıtlar da 
mevcuttur



IET. tv

IET.tv - Mühendislik Araştırma Motoru
Mühendisler ve Mühendis Adayları İçin Multimedya İçerikler

Institute of Engineering and Technology (IET) tarafından geliştirilen IET.tv, akademi ve endüstride lider 
mühendisler ve teknoloji uzmanlarından gelen merak uyandırıcı ve ilham verici bir içerik kaynağıdır. 
Dünyanın dört bir yanından gelen eksiksiz bir mühendislik video içerik koleksiyonu, aşağıdaki konularda 
13,000’den fazla videoya 7/24 erişim sağlar:

n   Dünya çapında seçkin üniversite ve araştırma enstitülerinden seminerler

n   Dersler için benzersiz öğretme ve ders materyali sağlayan içerik

n   Endüstri ve akademiden lider uzmanlarla röportajlar

n   Tüm büyük IET etkinliklerinden dersler ve sunumlar

n   Haberler, ürün tanıtımları ve teşhirleri de içeren küçük boyutlu içerikler

Her mühendislik kütüphanesi ve bilimsel kütüphane için bir şey var
IET.tv’nin kapsamlı video koleksiyonu 15 farklı kanala ayrılarak 
kullanıcılarınızın kendilerine hitap eden konular arasında gezinmesi 
kolaylaştırılmıştır. Bu yapıyla, kütüphaneler aynı zamanda en uygun 
kanalları seçebilir ve istedikleri zaman yeni kanal ekleyebilirler.

Sadece bir arama motoru değil, bir Araştırma Motoru
IET.tv benzersiz bir şekilde IET Dijital Kütüphanesinden e-kitaplara 
ve dergi makalelerine içeriğe duyarlı bağlantılar oluşturmak için 
metaveri kullanır. Tek bir arama sonucundan, kullanıcılara çevrimiçi 
içerik dünyasını keşfetmelerini sağlayacak metaveri ile oluşturulmuş 
bağlantılar sunulacaktır. Bu da IET.tv’yi güçlü bir video arama 
motorundan, kullanıcıların tekrar tekrar kullanmak isteyeceği 
vazgeçilmez bir araştırma motoruna dönüştürür.

Ve artık ÜCRETSİZ olarak 
deneyebilirsiniz
Daha fazla bilgi almak ve ÜCRETSİZ 
deneme erişimlerinden yararlanmak için 
bilgi@geminiltd.com.tr adresine e-posta 
göndererek bizimle iletişime geçiniz.

www.iet.tv
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IET eBooK CollECTIoNS

IET E-kitap Koleksiyonları
Uzmanlaşmış Mühendislik ve Teknoloji İçerikleri Sunan En İyi Referans Koleksiyonları

Sadece IET Dijital Kütüphane üzerinden erişilebilen IET E-Kitap Koleksiyonları, kontrol, telekomünikasyon, enerji 
mühendisliği, bilgisayar ve radar gibi popüler konu alanlarını da kapsayan geniş bir yelpazede 1979 yılımdan 2017 yılına 
kadar akademik ve pratisyen başlıklarının kabul gören bir listesini sunar.

Kütüphanenizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, IET E-Kitaplar çeşitli benzersiz koleksiyonlar halinde satın alınabilir. 

Kapsamlı bir portföyü içeren Ultimate eBook Collection, kullanıcılarına dünya standartlarında araştırmalara erişim 
sağlayarak geniş bir mühendislik ve teknoloji uzmanlığı yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılar. Alternatif olarak, bir konuya 
özel daha odaklanmış bir çözüm arıyorsanız, konuya özel koleksiyonlarımız geniş bir konu başlığı yelpazesinde hedef 
odaklı araştırmalara erişim sağlar.

IET E-Kitap Koleksiyonu kütüphanenize nasıl değer katar?

n   İçeriğe sürekli erişim hakkı ile eski kitaplarınıza sahiplik modeli ile erişebilir, yeni kitap eklemeleri yapabilirsiniz.

n   Satın alma seçenekleri, ihtiyacınıza göre her biri sürekli erişime açık olan 12 farklı e-kitap koleksiyonundan birini 
seçmenize imkan verir.

n   ÜCRETSİZ MARC21 kayıtları kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları anda ve bölüm seviyesine DOI’ler ile içeriğin yerini 
tespit etmeleri için artan keşfedilebilirlik sağlar.

n   Kullanımı izlemek için raporlama araçları; COUNTER4-uyumlu kullanım istatistikleri çevrimiçi kullanımı ölçmenizi 
sağlar ve SUSHI protokolü raporlama süreçlerinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

n   CloCKSS ile güvenli arşivleme; CLOCKSS ortaklığı ile IET E-Kitap Koleksiyonları, dijital içeriğimizin şu anda ve 
gelecekte erişilebilir olmasını garanti eder.

Bölüm ya da tam metne göre 
arama yapmaya uygun IET 
e-Kitapları aşaşıdaki 8 özel
konu alanını kapsar:

n  Bilgisayar ve yönetim

n  Kontrol, Robotik ve Sensörler

n  Elektromanyetik Dalgalar

n  Enerji Mühendisliği

n  Tarih ve Teknoloji Yönetimi

n  Malzeme, Devreler ve Cihazlar

n  Radar, Sonar ve Navigasyon

n  Telekomünikasyon
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Kaliteli Araştırmalar İçin 
IET Inspec fizik, bilgisayar ve kontrol, bilgi teknolojisi, 
mekanik ve üretim mühendisliği, elektrik 
mühendisliği ve elektronik alanlarında lider 
kaynakça veritabanıdır.

Dergiler, konferans bildirileri, kitaplar, raporlar ve 
tezlerden 17 milyonun üzerinde bilimsel ve teknik 
özet ile IET Inspec, kullanıcılarınıza en güncel 
teknik verileri sağlar.

n   Uygun maliyetli, zaman tasarruflu ve doğru 
arama makaleler, bölümler, konferanslar, 
raporlar, patentler, tezler ve videoları kapsar

n   DOI aracılığıyla tam metin bağlantısı

n   Konuya özel ve disiplinler arası arama

n   Konunun uzmanları tarafından entelektüel sınıflandırma 
ve endeksleme

n   Yıl boyunca düzenli içerik güncellemeleri

Daha fazla bilgi için bilgi@geminibilgi.com.tr adresinden bizimle iletişime geçiniz.

www.theiet.org/inspec
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IET Yayınevi, küresel araştırma toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak bir
dizi lider mühendislik ve teknoloji araştırma ürünlerini erişiminize
sunmaktadır. Daha fazla bilgi almak veya deneme erişimi talep etmek için
bizimle iletişime geçebilirsiniz:
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