
GOBI® ile En İyi E-Kitap 
Koleksiyonunu Oluşturun
Tek bir sağlama yöntemi önerisi her kütüphanenin 
iş akışına uymayabilir. Bu nedenle GOBI Library 
Solutions, kütüphanenizin özel ihtiyaçlarını 
anlamak için sizinle birlikte çalışır. Koleksiyon 
geliştirme hedefleriniz ne olursa olsun, GOBI 
Library Solutions size yardımcı olabilir. 

Tek bir noktadan erişilen, en geniş e-kitap satın alma modelleri yelpazesi, 
erişim seçenekleri ve platformlar ile kütüphaneler, kendilerine özgü 
ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş satın alma yöntemini seçebilirler.

Sağdaki butonlara tıklayarak, e-kitap edinme modelleri, koleksiyon  
geliştirme destek hizmetleri, platform ortakları ve GOBI’nin sunduğu  
diğer e-kitap edinme desteği seçenekleri hakkında bilgi edinin.
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Kütüphaneler satın alma için çeşitli yöntemler kullanır ve 
GOBI hepsini entegre bir şekilde destekler. Kütüphaneler 
GOBI aracılığıyla e-kitap sipariş ettiğinde şunları yapabilirler:  

Belirtilen edinim modellerinin her biri, seçim kararlarını 
yönlendirmek için GOBI’nin profilli metadatasından yararlanır 
ve kütüphanelerin tüm formatlarda GOBI’nin önde gelen 
çakışma kontrolünden, kataloglama kayıtlarından ve iş akışı 
desteğinden yararlanırken tam olarak ihtiyaç duydukları 
başlıkları almasını sağlar.

• Tek bir yerde en geniş 
satın alma modelleri 
yelpazesinden seçim yapın

• GOBI’deki koleksiyonların 
tam görünürlüğüne sahip 
olun ve sahip olunan içeriği 
görüntüleyin ve satın 
alabilecek içeriği belirleyin

• Modeller ve formatlar 
arasında tüm siparişler 
için çakışma hizmetinden 
yararlanın

• İlgili başlıkları seçmek 
için harcanan personel 
zamanından tasarruf edin

E-Kitap Edinme Modelleri
Kütüphanenizin bütçesi ve koleksiyon 
geliştirme stratejisiyle uyumlu bir koleksiyon 
oluşturmak için hibrit bir model kullanın.

Başlık Bazında 
Siparişler

E-kitap Peketleri

Okuyucu Yönlendirmeli 
Sağlama (DDA)

Kanıta Dayalı 
Sağlama (EBA)

Plan ile Satın Alma

E-dergiler

Daha fazla bilgi edinmek için model  
türüne tıklayınız.

Ders Kaynakları veya Öğrenci Talepleri:    

Kullanıma/Veriye Dayalı: 

Kapsamlı Erişim: 



GOBI, 25’ten fazla yayıncının/derleyici platformundan 3 milyondan fazla 
e-kitap  için satın alma imkanı sunmaktadır. Bir kütüphane, GOBI aracılığıyla 
bir e-kitap sipariş ettiğinde, kitabın halihazırda kütüphanede bulunmadığından 
veya bir eCollection, bir EBA programı veya bir DDA programı aracılığıyla son 
kullanıcıların erişimine zaten açık olmadığından emin olabilir. Kütüphaneler, 
e-kitap sağlayıcıların uygunluğuna bağlı olarak e-kitap erişim modellerinden 
en uygun olanını seçebilirler:  Aynı anda erişim seçeneği olarak, 1 Kullanıcı, 3 
Kullanıcı, Sınırsız Kullanıcı ya da Eşzamanlı Erişim. 

• Mevcut tüm e-kitap ve basılı kitap 
koleksiyonlarına karşı çakışma kontrolü

• Bir başlığın mevcut olduğu tüm platformları fiyat 
bilgileri ile birlikte görebilme imkanı

• E-kitapların kolayca keşfedilebilmesini sağlayan 
zenginleştirilmiş kataloglama hizmetleri

• Kütüphaneler, yayıncı veya derleyici 
platformunda GOBI’deki e-kitapları önizleyebilir 

• Başlık bazında tekil siparişler, 
öğrenci ve fakülte talepleri için 
iyi sonuç verir

•  Ders kaynakları için idealdir

•  Diğer, daha geniş edinim 
yöntemlerini tamamlamanın 
mükemmel bir yoludur

GOBI aracılığıyla Firm Siparişinin 
Faydaları:

Dikkate Alınacak Hususlar:

Dakikalar İçerisinde 
Erişime Açılan 
E-Kitaplar
GOBI aracılığıyla sipariş 
edildikten sonra, aşağıdaki 
yayıncı ve derleyici 
platformlardaki 2 milyondan 
fazla e-kitap, kurulum 
gerektirmeden dakikalar içinde 
teslim edilir ve kullanıcılar 
tarafından erişilebilir hale gelir:

• EBSCO eBooks™

• IGI Global

• ProQuest Ebook Central

• R2 Digital Library

• Taylor & Francis eBooks

Başlık Bazında Siparişler
Koleksiyonunuzu tek başlık e-kitaplarla geliştirin 
ve kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaştırın.



DDA programları, bir kütüphanenin e-kitapları satın almadan önce kullanıcılar tarafından keşfedilebilir hale 
getirmesini sağlar. Bir e-kitap, kütüphane veya platform tarafından tanımlandığı şekilde, önemli kullanıma dayalı 
olarak satın alınmak üzere tetiklenir. GOBI’nin çok sağlayıcılı DDA programı, özelleştirilmiş bir kitap havuzu 
oluşturmaya yardımcı olmak ve kütüphanenin içeriği kaçırmamasını sağlamak için kütüphane profiliyle entegre olur. 
GOBI’nin güvenilir çakışma hizmetleri ve katma değerli teknik hizmetleri, kütüphaneler için tam otomatik bir DDA iş 
akışı sağlamaya yardımcı olur.

• Çakışma kontrolü

• Çok sağlayıcılı seçenekler

• Özelleştirilmiş keşif ve kataloglama kayıtları

• DDA havuzunuzun yönetimi

• Satın alınan kitaplar için elektronik 
faturalandırma

• GOBI’deki diğer tüm satın alımlarla entegrasyon

• GOBI’de DDA durumunu görüntüleme ve 
raporlama özelliği

• DDA e-kitap havuzunuza günlük başlık eklemeyi 
destekleyen bir çözüm

• Kütüphaneler, geniş bir e-kitap 
yelpazesini ön ödeme olmaksızın 
kullanıcılara sunabilir

• Anlamlı kullanım verisi görene kadar bir 
e-kitap satın almamış olursunuz

• Kütüphaneler, DDA programı için 
parametreler ayarlayarak başlıklar 
üzerinde denetim sağlayabilir

• Sınırlı bütçeye sahip kütüphaneler 
için veya diğer edinim modellerini 
desteklemek için idealdir

GOBI aracılığıyla DDA’nin  
sağladığı faydalar:

Dikkate Alınacak Hususlar:

DDA programları 
GOBI aracılığıyla 
aşağıdaki iş ortakları 
için mevcuttur:

• EBSCO eBooks

• JSTOR

• ProQuest Ebook Central

Okuyucu Yönlendirmeli 
Sağlama (DDA) 
Son kullanıcılarınıza sorunsuz bir deneyim 
sunun ve satın almayı anlık talebe bağlayın.



EBA, kütüphanecilere, belirli bir yayıncının içeriğine geniş veya ayrıntılı 
erişimi seçme esnekliği, kullanıcıları doğrudan içerik seçimine dahil etme 
seçeneği ve bilinçli kararlar verme kontrolü sunar.

• Kullanıcılara yüksek kaliteli, arşiv veya 
yeni e-kitap içeriğine erişim sunar

• Kütüphaneler, gerçek kullanım 
kanıtlarına ve GOBI tarafından sağlanan 
diğer verilere dayalı olarak e-kitap 
edinebilir

• Kütüphaneler bütçeyi programın 
başında belirleyebilir

• Bütçe sınırlarında kalmak ve 
kullanıma göre içerik edinmek isteyen 
kütüphaneler için idealdir

• Kullanım kısıtlaması yoktur - Sınırsız 
Erişim/DRM korumasız

• Kullanım istatistikleri, raporlama ve 
seçim desteği

• Çakışma kontrolü

• Sahip olunan veya aktif kanıta 
dayalı başlıkların GOBI’de kolayca 
tanımlanması

• Otomasyon sisteminizle entegre 
çalışması

• Kütüphaneniz için özelleştirilmiş 
yüksek kaliteli kataloglama kayıtları

Dikkate Alınacak Hususlar: GOBI aracılığıyla EBA’nın  
avantajları:

EBA programları, 
aşağıdaki yayıncı 
platformlarında GOBI 
aracılığıyla mevcuttur:*
• IGI Global

• Taylor & Francis

• Wiley
*Yayıncı platformunun kullanılabilirliği, bölge 

kısıtlamaları nedeniyle değişiklik gösterebilir

Kanıta Dayalı Sağlama (EBA)
GOBI tarafından sağlanan kullanıma ve diğer 
verilere dayalı e-kitaplar edinin.

Başarı Hikayesini Okuyun: 

Improving Workflow 
Efficiencies with EBA through 
GOBI – Massey University

https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi
https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi
https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi


GOBI, yayıncının platformunda sunulan E-kitap Paketi sunmak için en 
iyi akademik yayıncılarla iş ortaklığı yapmaktadır. Yeni eKitap Paketi 
yayınlandıkça, kütüphaneler, dahil edilen başlıklar dahil olmak üzere 
koleksiyon bilgilerini GOBI’de görüntüleyebilir. GOBI ayrıca, tüm satın 
alma modellerinde çakışma kontrolü ve satın alınacak koleksiyonların 
tanımlanmasında yardım dahil olmak üzere E-kitap Paketi siparişleri için 
bir dizi destek hizmeti sağlar.

E-kitap Paketi, 
aşağıdaki yayıncı 
platformlarında 
GOBI aracılığıyla 
kullanılabilir: *
• Bloomsbury

• Cambridge 
University Press

• De Gruyter

• Duke University 
Press

• Edward Elgar

• IGI Global 

• John Benjamins

• McGraw-Hill 

• Oxford 
University Press

• Project MUSE

• SAGE 

• Springer

• Taylor & Francis

• Wiley

• World Scientific

E-kitap Paketleri (eCollections) 
Yayıncı platformunda sunulan ve belirli bir 
konu üzerine sürekli erişimli bir e-kitap 
koleksiyonu edinin.

• Başlık başına daha düşük bir 
maliyetle çok sayıda yüksek 
kaliteli içeriğe sahip olun

• Başlıklar için sürekli sahiplik

• Yeni veya arşiv koleksiyonları 
sipariş edin

• GOBI ile satın alınan tüm eKitap Paketlerinizi 
destekleyen tek noktadan müşteri hizmetleri

• Koleksiyon alımları yoluyla bireysel faturaları 
en aza indirin

• Çakışma kontrolü

• Özelleştirilmiş kataloglama kayıtları

• E-kitap Paketi’ne dahil olan tüm içeriğin 
görünürlüğü

• Tekil kurum veya konsorsiyum düzeyinde 
satın alımlar mevcuttur

Dikkate Alınacak 
Hususlar:

GOBI aracılığıyla E-kitap Paketleri’nin 
avantajları:

*Yayıncı platformu kullanılabilirliği, bölge 
kısıtlamalarına göre değişebilir



GOBI’nin eApproval planları, kütüphanelerin koleksiyon geliştirme hedefleriyle 
eşleşen başlıklar için bir ölçüt profili oluşturmasına olanak tanır. Eşleşen tüm başlıklar, 
kütüphaneye otomatik olarak teslim edilebilir veya bir bildirim olarak kütüphaneye 
gönderilerek kütüphanelerin gözden geçirmesine ve nihai satın alma kararını vermesine 
olanak tanır. eApproval planları e-only olabilir, bu durumda yalnızca eşleşen e-kitaplar 
gönderilir; veya e-preferred olarak seçilebilir ve bu durumda eşleşen e-kitap olmadığı 
durumlarda eşleşen bir basılı kitabın bildirimi veya teslimi gerçekleşir.

• İhtiyaçlarına uygun belirli, 
yeni içerik almak isteyen 
kütüphaneler için idealdir

• Kütüphanelerin otomatik teslim 
seçeneği vardır veya eşleşen 
kitapların bildirimlerini almayı 
tercih edebilirler

• Kütüphaneler kendi özel ihtiyaçlarına 
uygun içeriğe erişirler

• eApproval planları koleksiyon geliştirme 
kütüphanecilerinin zamandan tasarruf 
etmesine yardımcı olur

• eApproval planları, GOBI’nin önde gelen 
metadatasından yararlanır

Dikkate Alınacak Hususlar: GOBI aracılığıyla eApproval 
Planlarının Faydaları:

eApproval Planları için 
profiller aşağıdaki kriterlere 
göre ayarlanabilir:

• Yayıncı

• Dil

• İçerik Düzeyi

• Baskı

• Fiyat

• LC Sınıfı

• Konu

• Ve dahası 

Plan ile Satın Alma (eApproval Planları)
Kriterlerinize uyan e-kitaplar için bildirimler 
veya otomatik teslimat ile özel olarak 
oluşturulmuş bir koleksiyon hazırlayın.



E-dergiler (eSeries)
Yayıncı platformunda sunulan 
yayıncının dijital süreli yayınlarının her 
cildi için %100 kapsam elde edin.

GOBI, kütüphanelerin e-dergileri kolaylıkla edinmelerine ve yönetmelerine yardımcı 
olmak için bir e-dergi hizmeti sunar. GOBI, 10’dan fazla yayıncı platformunda 525’ten 
fazla eSeries sunar ve kütüphanelerin e-dergileri modernize etmesine ve yönetmesine 
yardımcı olmak için bir dizi destek hizmeti sunar. GOBI’nin Featured New Series listeleri 
her çeyrekte GOBI’de yayınlanır ve konuya göre yeni diziler ve en çok satan süreli 
yayınları bulmayı kolaylaştırır.

• Birden çok yayıncı platformunda 
e-dergileri manuel olarak 
yöneten ve bu iş akışını 
kolaylaştırmak isteyen müşteriler 
için idealdir

• E-dergi etkinliği ile ilgili raporları GOBI’de 
arayın, talep edin ve alın

• Tüm ciltler için özelleştirilmiş katalog 
kayıtları ve elektronik faturalandırma 
mevcuttur

• Çakışma kontrolü

• Mevcut olduklarında yeni ciltleri otomatik 
olarak alarak kütüphane personeli için işi 
en aza indirin

Dikkate Alınacak Hususlar: GOBI aracılığıyla e-dergilerin 
faydaları:

• Publisher

• Language

• Content Level

• Edition

• Price

• LC Class

• Subject

• And more 

eSeries, aşağıdaki yayıncı 
platformlarında GOBI 
aracılığıyla mevcuttur:

• Bloomsbury

• Brill

• Cambridge University Press

• Duke University Press

• CQ Press

• CRC Press

• Elsevier

• John Benjamins

• Oxford University Press

• Sage

• Taylor & Francis

• Wiley

• World Scientific



DRM Korumasız E-Kitaplar 
Kullanıcıların e-kitaplara istedikleri zaman, 
istedikleri yerde ve istedikleri şekilde 
erişmelerini ve kullanmalarını sağlayın.

GOBI, akademik kütüphaneler için en fazla DRM korumasız e-kitabı tek noktada sunar. 
Derleyici ve yayıncı platformlarından DRM korumasız olarak sunulan 1 milyondan fazla 
e-kitabı keşfedin.

Bir e-kitabın DRM korumasız olması ne anlama gelir?

• Sınırsız erişim gerektiren 
uzaktan eğitim ve ders 
materyalleri için idealdir

• Esnekliğe ve kolay erişime 
değer veren öğrenciler ve 
araştırmacılar için kolay 
kullanım

• DRM korumasız başlıklar GOBI’de kolayca 
bulunabilir: DRM korumasız e-kitaplar için 
bibliyografik kayıtlarda “Sınırsız Kullanıcı | DRM 
Korumasız “ ifadesi bulunur

• DRM Korumasız Spotlight Listeleri, yayıncı 
platformlarının dışında bulunan DRM korumasız 
başlıkları bulmak için kolay bir yol sunar.

• Öğrenciler ve araştırmacılar için minimum eğitim/
destek gerekir

Dikkate Alınacak 
Hususlar:

GOBI aracılığıyla DRM korumasız 
e-kitapların faydaları:

• Publisher

• Language

• Content Level

• Edition

• Price

• LC Class

• Subject

• And more 

GOBI’deki DRM Korumasız 
Spotlight Listeleri 
aşağıdakileri içeren 
konuları kapsar:

• İşletme ve 
Ekonomi

• Ticaret ve Finans

• Eğitim Teorisi ve 
Uygulaması

• İngiliz ve 
Amerikan 
Edebiyatı

• Tarih

• Dahiliye

• Hukuk

• Dilbilim

• Sosyal ve Kamu 
Refahı

• Sosyoloji

• Teknoloji

• Ve dahası

•  Sınırsız eş zamanlı kullanıcı 

•  Tek bir oturumda yazdırma, 
kaydetme, indirme veya kopyalama/
yapıştırma sınırı bulunmaz

•  Tam kitap indirmeleri için üçüncü 
taraf yazılımı veya ek oturum açma 
(kimlik doğrulama dışında) gerekmez

•  İndirilen dosyaların süresi dolmaz

GOBI’ye her ay eklenen yeni 
Spotlight Listeleri hakkında 
bilgi almak için GOBI  
bültenine kaydolun.

https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html
https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html
https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html
https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html


Koleksiyon Geliştirme Desteği
En iyi koleksiyonu oluşturmak için kendi özel 
GOBI Koleksiyon Geliştirme Yöneticinizin 
uzmanlığından yararlanın.

• Ödül Kazananlar ve İncelemeler

• DRM Korumasız Spotlight Listeleri

• EBSCO eBooks Konu Setleri

• Sağlık Bilimleri Listeleri

• Popüler Kurgu ve Kurgu Dışı

• Konu Odaklı Listeler

• Booklist

• Book News Reviews

• Choice

• Doody’s Review Service™

• Library Journal

• Publishers Weekly

• GOBI, basılı kitapların bir listesini alır 
ve hangi eşleşen e-kitapların mevcut 
olduğunu belirler

• GOBI, mevcut e-kitap başlıklarının bir 
listesini sağlar ve kütüphane satın 
alınacak başlıkları seçer

Spotlight Listeleri, kütüphanecilerin 
önerdiği e-kitapları ve basılı kitapları 
içeren, seçilmiş listelerdir. Abone olun, 
yeniliklere göz atın, tüm listeleri alın veya 
tek tek başlıkları seçin.

Spotlight Listeleri, aşağıdakiler dahil 
bir dizi kategoriyi kapsar:

GOBI, seçim ve satın alma kararları için 
daha fazla bilgi sağlamak için birkaç ana 
inceleme kaynağından kitap incelemeleri 
içerir. Güncel incelemeler, yayınlandıktan 
hemen sonra GOBI’de sunulur.

GOBI’deki inceleme kaynakları  
şunları içerir:

GOBI, kütüphaneleri uzaktan eğitimde 
desteklemek için bir basılıdan elektroniğe 
geçiş hizmeti sunar. Bu hizmet, 
kütüphanelerin zamandan tasarruf 
etmelerine yardımcı olur ve yüksek 
kullanımlı başlıkları e-kitap formatında 
edinmeleri için harika bir yoldur.

Spotlight Listeleri İncelemeler Basılıdan Elektroniğe Geçiş Projeleri

GOBI’nin Koleksiyon Geliştirme Yöneticileri, kütüphanenizin bir uzantısı olarak hareket etsin ve e-kitap edinme ve koleksiyon geliştirme 
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olsun. GOBI, kütüphanelerin en iyi başlıkları keşfetmelerine ve seçmelerine yardımcı olmak için bir dizi 
destek hizmeti sunar. Uzaktan eğitim gören öğrencileri desteklemek ve öğrencilere her yerde erişmek için kütüphanelerin ihtiyaç duyduğu 
e-kitapları edinin.



Platform Ortakları
En geniş e-kitap yayıncısı ve derleyici platform 
yelpazesi. Hepsi tek bir yerde.

GOBI, kütüphanecilere sektörün en geniş e-kitap yayıncısı ve derleyici platform seçimini tek bir yerde sağlamak için en iyi e-kitap 
yayıncıları ve derleyicilerle ortak çalışır. GOBI içinde kütüphaneler, e-kitabın mevcut olduğu tüm platformların yanı sıra, e-kitapların 
seçimini, siparişini ve birden çok platformdan teslimini kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olan mevcut kullanıcı 
erişim modellerini görebilir.  Kütüphaneler GOBI aracılığıyla sipariş verdiğinde, tüm platformlarda, formatlarda ve edinme modellerinde 
çakışma kontrolünden yararlanırlar.

*Yayıncı platformunun kullanılabilirliği, bölge kısıtlamaları nedeniyle değişebilir

• Al Manhal

• Bloomsbury

• Brill

• Cambridge University  
Press Online

• De Gruyter

• Digitalia Hispanica

• Duke University Press

• EBSCO eBooks

• Edward Elgar

• Elsevier ScienceDirect

• GALE Virtual Reference Library 
(GVRL)

• IGI Global Online

• John Benjamins 

• JSTOR

• McGraw-Hill eBook Library 

• Oxford University Press

 – Oxford Clinical  
Psychology Online

 – Oxford Handbooks Online

 – Oxford Medicine Online

 – Oxford Reference Online

 – Oxford Scholarly  
Editions Online

 – Oxford UPSO (University 
Press Scholarship Online) 

• Project MUSE

• ProQuest Ebook Central

• Rittenhouse R2 Digital Library

• SAGE Knowledge

• SpringerLink

• Taylor & Francis eBooks

• Wiley Online Library

• Wolters Kluwer Ovid

• World Scientific

GOBI’deki Mevcut E-Kitap Platformları*



GOBI® Hakkında  
Daha Fazla Bilgi Alın

GOBI, bireysel kütüphaneler ve konsorsiyum üyeleri veya satın 
alma grupları için seçim, iş birliği ve edinmeyi destekleyen bir iş 
akışı aracıdır. Binlerce üst düzey akademik yayıncıdan basılı kitaplar 
bulmanın yanı sıra, GOBI kullanıcıları, en geniş e-kitap yayıncıları 
ve derleyicileri yelpazesinden tek bir yerde sipariş verebilir. Sağlam 
bağlantımız, bir başlığın tüm versiyonlarını bilmemizi sağlar, böylece 
sizi tüm edinim modellerinde ve formatlarında kopyalar konusunda 
otomatik olarak uyarabiliriz. Ayrıca, kütüphanenizin geçmiş satın 
alımlarına ve sipariş ayrıntılarına ilişkin görünürlüğümüz, çakışma 
kontrolümüzü çok daha güçlü hale getirir. GOBI’nin çakışma 
kontrolü, iş akışı desteği ve kataloglama kayıtları ile zamandan 
tasarruf edin.

En iyi e-kitap koleksiyonunu oluşturmaya bugün başlayın.

GOBI hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Bizi sosyal medyada  
takip edin

GOBI bültenine kaydolun

GOBI ile ilgili 
gelişmeleri takip 
edin

Twitter

Blog

Facebook

LinkedIn

https://www.ebsco.com/tr-tr/urunler/gobi-library-solutions
https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html
https://twitter.com/EBSCOTurkiye
https://www.ebsco.com/e/tr-tr/blog-indeks
https://www.facebook.com/EBSCOTurkiye
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services/mycompany

