
E-Kitap Erişilebilirliği

E-Kitap Koleksiyonları 
ve Erişim Modelleri

E-Kitap Sipariş 
Seçenekleri

Simgelere tıklayarak 
e-kitap koleksiyonu 
türlerini, kullanıcı 
modellerini, sipariş 
seçeneklerini ve daha 
fazlasını inceleyin.

EBSCO eBooks™  - Keşfetmeye Başlayın!
Kütüphaneniz için Doğru E-Kitap Modellerini Keşfedin.

Yeni Mobil Uygulama 
ve Gelecek E-kitap 

Geliştirmeleri



Tüm e-kitap modelleri veya koleksiyonları aynı şekilde oluşturulmaz ve 
kütüphane kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına ve bütçenize uyan bir e-kitap 
çözümü seçmek önemlidir. Aşağıdaki seçeneklerden, kütüphaneniz için 
en uygun olanı belirlemek üzere EBSCO temsilcinize ulaşabilirsiniz.

E-Kitap Koleksiyonu Çeşitleri: 
(Daha fazla bilgi edinmek için koleksiyon türüne tıklayınız)

Sahiplik Koleksiyonları (bir kez satın alma ile sürekli sahiplik)

Abonelik Koleksiyonları (yenilenebilir e-kitap abonelikleri)

* Kısa süreli kiralama seçenekleri için EBSCO temsilcinizle görüşünüz.

Erişim Modelleri
Kullanıcılarınız İçin En Uygun 
Yöntemi Seçin:

1 Kitap 1 Kullanıcı (1B1U): Bir e-kitaba 
aynı anda bir kullanıcı erişebilir

1 Kitap 3 Kullanıcı (1B3U): Bir e-kitaba 
aynı anda üç kullanıcı erişebilir

1 Kitap Sınırsız Kullanıcı (1BUU): Bir 
e-kitaba aynı anda sınırsız sayıda  
kullanıcı erişebilir

DRM Korumasız: Bir e-kitaba tek seferde 
sınırsız sayıda kullanıcı, hiçbir engel 
olmadan erişebilir. Belirli yayıncılar, UU 
düzeyinde DRM korumasız seçenek sunar

Eşzamanlı Erişim: Bir e-kitaba yıllık 
kullanım sayısına kadar sınırsız sayıda 
kullanıcı erişebilir

E-Kitap Koleksiyonu Çeşitleri
Kütüphanenizin E-Kitap Kullanıcı Sayısı 
ve Bütçesi için Doğru Seçeneği Bulun

Öne Çıkan Koleksiyonlar

Abonelik Koleksiyonları

DDA Koleksiyonları*

Konu Setleri Özel Koleksiyonlar

Tek E-Kitaplar
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Çok çeşitli konular için yüksek miktarda e-kitap talebi olduğu durumlarda, 
sahiplik koleksiyonu akıllıca bir seçimdir. Bu büyük e-kitap koleksiyonları, ödül 
kazananlar, yeni yayımlananlar ve DRM korumasız başlıklar gibi kategorilerde 
yüzlerce e-kitap seçeneği arasından seçim yapmak ve satın almak isteyen 
kurumlar için uygundur.

• Koleksiyon geliştirme kütüphanecileri 
tarafından düzenlenen çeşitli 
konulardaki geniş e-kitap koleksiyonları

• Bir kez satın alma ile sürekli sahiplik 
modeliyle kesintisiz erişim sunun

• Mevcut olduğunda yeni başlıkları içeren 
yüksek kaliteli e-kitap koleksiyonları

• Sınırsız kullanıcı erişimine sahip 
düzinelerce DRM korumasız e-kitap 
koleksiyonuna göz atın

• Erişim modeli kullanılabilirliği, e-kitap 
yayıncıları tarafından belirlenir

• E-kitap sahipliği, kütüphanenizin kitaplara kalıcı 
olarak erişmesini sağlar. Çeşitli disiplinlerde 
birçok başlığa daha geniş erişim için Abonelik 
Seçeneklerini değerlendirin

• EBSCOhost Collection Manager’da (ECM) tüm 
koleksiyon olarak satın alın veya başlık bazında 
göz atın - Sipariş Seçeneklerini İnceleyin

• Öne çıkan koleksiyonlar GOBI®’de de 
mevcuttur - Sipariş Seçeneklerini İnceleyin

Öne Çıkan Koleksiyonların Faydaları:Dikkate Alınacak Hususlar:

Popüler Öne Çıkan 
Koleksiyonlar:

• Antiracist Reading

• COVID-19 Collection

• Climate Change

• Diversity in the Workplace

• Doody’s Special Topics - Telehealth

• DRM-Free - Diversity, Inclusion  
and Social Justice

• Homeschooling Resources

• K-8 African American History

• Multicultural Studies

Başlık bazında veya koleksiyon bazında satın alın. Sipariş Seçeneklerini İnceleyin

Öne Çıkan Koleksiyonlar 
Koleksiyon Olarak E-Kitap Satın 
Almak için Popüler Seçimler
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Mevcut olan binlerce en iyi ve en çok satanlar listesi ile tüm kütüphanenin 
ihtiyaçlarını, zamanında karşılayan e-kitapları seçmek zor olabilir. Konu 
setleri kütüphanelere, önemli konu alanlarında kaliteli içerik sunarken, hızlı 
bir şekilde görüntülenebilen, kolayca satın alınabilen ve dakikalar içinde 
erişime açılabilen saygın koleksiyonlar sunar.

• Yüksek ilgi alanlarına ilişkin yeni 
ve popüler e-kitaplar

• EBSCO kütüphanecileri tarafından 
derlenen koleksiyonlar

• Her set, son iki yıl içinde 
yayımlanan ve şu anki veya 
geçmiş konu setleri ile 
çakışmayan e-kitapları içerir

• Yeni setler Ağustos ve Şubat aylarında 
yılda iki kez yayımlanır. Güncellemeler için 
e-kitap bültenine kaydolun.

• Erişim modeli kullanılabilirliği, e-kitap 
yayıncıları tarafından belirlenir

• Konu setlerini EBSCOhost Collection 
Manager (ECM) ile edinin - Sipariş 
Seçeneklerini İnceleyin

• Konu setleri, GOBI’de Spotlight 
Lists olarak da mevcuttur - Sipariş 
Seçeneklerini İnceleyin

Konu Setlerinin Faydaları:Dikkate Alınacak Hususlar:

Popüler Konu Setleri:
• American Contemporary Issues

• Accessibility & Disability Studies

• Education

• Emergency Management

• Energy & Green Technologies

• Epidemiology

• Fine Arts & Music

• Leadership & Management

• Library Science

• Public Health

• Urban Studies

Konu Setleri 
Yeni ve Konu Bazlı E-kitap Edinimi 
için Güvenilir Seçenekler

Koleksiyon bazında veya başlık bazında satın alın. Sipariş Seçeneklerini İnceleyin
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Kütüphaneniz belirli konularda çok sayıda yüksek kaliteli e-kitaba ihtiyaç 
duyduğu durumlarda, e-kitap abonelikleri harika bir çözümdür. Bu 
düzenlenmiş koleksiyonlar, konuya göre miktar olarak farklılık gösterir ve 
önde gelen yayıncıların ve üniversite yayınevlerinin akademik başlıkları için 
sınırsız kullanıcı erişimi sunar.

• Yüksek ilgi alanlarındaki konularda çok sayıda 
popüler başlık

• Ek ücret olmaksızın düzenli olarak eklenen yeni 
e-kitaplar

• Tüm e-kitaplara sınırsız erişim ile kullanım 
zorluklarını azaltın

• Başlık başına düşük bir maliyetle, büyük miktarda 
keşfedilebilir içerik edinmenin uygun maliyetli yolu

• Ders müfredatı ve araştırma için gerekli, güçlü ve 
temel içerik sağlar

• Tüm e-kitap abonelik paketleri yıllık abonelik bazında sunulmaktadır

• Başlıklar, çalışmaların kesintiye uğramaması için her dönem sonunda kaldırılır 
veya değiştirilir

• EBSCO abonelikleri yalnızca bir EBSCO temsilcisi aracılığıyla edinilebilir

EBSCO eBooks Aboneliklerinin Faydaları: Dikkate Alınacak Hususlar:

Popüler Abonelik 
Koleksiyonları:
• Academic

• Business

• Clinical

• Education

• Harvard Business 
Review Press

• High School

• History

• Nursing

• Psychology

• Religion

Abonelik Koleksiyonları
Yüksek Miktarda E-Kitap için 
Bütçe Dostu Seçenekler

Tüm Abonelikler Sınırsız Kullanıcı Erişimi Sunar

www.ebsco.com/products/ebooks

• EBSCO, kütüphanenize yeni 
ve kaldırılmış başlıkları bildirir, 
kaliteli içerik sunar ve yeni e-kitap 
yayın tarihlerinin MARC kayıt 
tarihleriyle eşleşmesini temin eder.
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Eşsiz bir e-kitap koleksiyonu mu arıyorsunuz? EBSCO’nun özel 
koleksiyon geliştirme kütüphanecileri ekibi, kütüphanenize özgü e-kitap 
gereksinimlerini karşılamak için özel bir e-kitap koleksiyonu oluşturmanıza 
yardımcı olabilir. Kriterlerinizi belirtin ve koleksiyon geliştirme 
uzmanlarımız, kütüphanenizin değerlendirmesine sunulmak üzere bir 
e-kitap koleksiyonu oluştursun.

• EBSCO koleksiyon geliştirme uzmanları tarafından kütüphaneniz için özel olarak 
seçilmiş eşsiz e-kitap koleksiyonları

• Sürekli erişimden DDA’ya ve Eşzamanlı Erişim’e kadar herhangi bir erişim modeli 
kombinasyonunu seçin

• Kütüphane kullanıcılarınızın benzersiz araştırma ihtiyaçlarına uyan konuları ayrıntılı 
olarak inceleyin

• Erişim modeli kullanılabilirliği, e-kitap yayıncıları tarafından belirlenir

• EBSCO özel koleksiyonları yalnızca bir EBSCO temsilcisi aracılığıyla talep edilebilir

EBSCO eBooks Özel Koleksiyonlarının Faydaları:

Dikkate Alınacak Hususlar:

Özel Koleksiyon 
Türleri:
EBSCO, e-kitap koleksiyonlarını, 
kütüphanenizin hedefleri ve 
girişimleriyle uyumlu hale getirmenin 
öneminin farkındadır. İşte bazı özel 
koleksiyon örnekleri:

• Agribusiness

• Global Supply 
Chain

• Inspiring Women

• Marriage and 
Family Therapy

• Medical 
Technology

• Nursing 
Examination 
Prep

• Oncology 
Nursing

• Petroleum 
Engineering

• Tourism 
Marketing

Özel Koleksiyonlar
Kütüphanenizin Benzersiz İhtiyaçları 
için Hazırlanmış Seçenekler
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EBSCO Talep Yönlendirmeli Sağlama (DDA) programı ile koleksiyon geliştirme süreci 
üzerinde kontrol sahibi olurken kütüphanenizin bütçesini koruyun.

Nasıl çalışır? Belirli kriterler kullanarak kütüphaneniz için EBSCOhost Collection 
Manager’da (ECM) DDA başlık listeleri oluşturun ve başlıkları satın almadan bibliyografik 
kayıtları son kullanıcılarınıza sunun. DDA listesindeki bir başlık, yalnızca gerçek 
kullanıma sahip başlıkların satın alınmasını garanti edecek şekilde, bir kullanıcı 
doğrudan başlığa eriştiğinde satın alma için tetiklenir.

• Belirli EBSCO eBooks edinimi üzerinde 
kontrol sağlamak için kolay bir 
seçenek

• Kütüphanenizin hedef kitlesinin 
araştırma ihtiyaçlarına göre gerçek 
kullanıma sahip bir e-kitap koleksiyonu 
geliştirin

• Kullanıcılar, kütüphanenizin e-kitap 
koleksiyonuna göz atarak veya 
arayarak başlıkları kolayca keşfedebilir

• Bu seçeneği, satın alınan veya kiralanan 
kitapların yerine değil, kütüphane 
koleksiyonunun tamamlayıcısı olarak 
kullanmak en iyi uygulamadır. 

• Erişim modeli kullanılabilirliği, e-kitap 
yayıncıları tarafından belirlenir

• DDA koleksiyonları, ECM ve GOBI 
aracılığıyla yönetilebilen kullanışlı 
seçenekler sunar.  
Sipariş Seçeneklerini İnceleyin

DDA Koleksiyonlarının 
Faydaları:

Dikkate Alınacak Hususlar:

Kullanıcı Aşağıdaki Durumları 
Gerçekleştirdiğinde E-Kitap 
Satın Alımı Tetiklenir:

DDA Türleri:

• E-kitaba 10 dakikaya kadar göz atmak

• E-kitapta 10 sayfaya kadar okumak

• E-kitabın herhangi bir bölümünü indirmek

• E-kitabın herhangi bir bölümünü  
e-postayla göndermek

• E-kitabın herhangi bir bölümünü çıktı almak

• Satın almak için

• Kısa süreli kiralama (STL) için

• Sonrasında satın alma ile belirli sayıda 
STL için

• Satın alma ve STL kombinasyonu

DDA (Talep 
Yönlendirmeli Sağlama)
Kullanımı Garanti Eden Seçenekler
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EBSCO eBooks artık bir Adobe ID’ye veya ayrı bir okuyucu uygulamasına ihtiyaç duymadan EBSCO Mobil 
Uygulaması’na indirilebilir ve okunabilir. Uygulamayı iTunes veya Google Play mağazasından indirin ve 
kullanıcılarınıza aşağıdakileri sunun:

• EBSCO e-kitaplarını istediğiniz zaman istediğiniz yerden indirme ve okuma

• Metnin bölümlerini vurgulama, sayfaları yer imlerine ekleme ve indirilen başlıklarda arama yapma

• Araştırma sürecinde herhangi bir adıma atlama, hareket halindeyken makale arama, paylaşım ve atıf araçlarını 
kullanma ve daha sonra okumak için makaleleri klasörlere kaydetme

• Son görüntülenen ögeleri, son aramaları ve kaydedilen aramaları görüntüleme veya önceki etkinliğe göre yeni 
içerik bulma

Şimdi Apple ve Android 
Cihazlarda Mevcut

Yeni EBSCO Mobil 
Uygulaması:
EBSCO E-kitaplarını Her 
Yerde Keşfedin ve Okuyun

www.ebsco.com/products/ebooks

Lütfen Unutmayın: Kullanıcılar, EBSCO e-kitaplarını indirmek için kişisel bir kullanıcı hesabıyla veya SSO aracılığıyla 
uygulamada oturum açmalıdır. Bir kullanıcı kurumsal kimlik bilgileriyle oturum açtıysa, DRM korumasız bir e-kitap 
olmadığı sürece hesabıyla oturum açması istenecektir. EBSCO Connect üzerinden daha fazla bilgi edinin.
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EBSCO eBook Manager, kütüphanelerin e-kitap koleksiyonlarını verimli 
bir şekilde yönetmelerine ve isteklere, kullanım ve talebe etkin bir 
şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş yenilikçi, yeni 
bir özellikler paketidir. 

• Ayrı raporlar çalıştırmanıza gerek kalmaması için kullanıcı arayüzünde bulunan kullanım ve kullanıma engel teşkil eden geri dönüş verileri

• E-kitap erişimini onaylamak için önemli veri noktaları

• Öğretim üyeleri veya kampüs kitapçıları tarafından talep edilen e-kitapların mevcut olup olmadığını hızlı bir şekilde değerlendirme ve 
mevcut erişim modellerinin talebi karşılayıp karşılamayacağını belirleme seçeneği

• Başlığa zaten sahip olup olmadığınızı veya EBSCO aracılığıyla erişim satın alıp alamayacağınızı anında gösteren bir ISBN araması

• ECM veya GOBI’de başlıkları yükseltmenin veya satın almanın basit yolları

• Erişim modeline göre ve tek tek başlıklar için tüm koleksiyonunuz için e-kitap indirme ayarları üzerinde tam kontrol

• Çevrimiçi kullanım için herhangi bir sayıda “kopya” ayırma yeteneği

EBSCO eBooks için İyileştirilmiş 
Yönetim Seçenekleri

www.ebsco.com/products/ebooks

Bu yeni yönetim özelliğini 
artık kullanabilirsiniz! 
Daha fazla bilgi için EBSCO 
temsilcinizle iletişime geçiniz.

EBSCO eBook Manager, EBSCOhost® Collection Manager (ECM) içindeki tek bir sezgisel arayüzde önemli iş akışlarını 
desteklerken kütüphanenize ihtiyaç duyduğu kontrolü verir. 

Gain clear visibility into your entire EBSCO eBooks collection with:

EBSCO eBook Manager
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Kütüphanelerin, kullanıcılara e-kitapları bulup okumak için hızlı ve 
kolay bir yol sağlarken modernleştirilmiş bir görünüm ve his sunan, 
tamamen erişilebilir bir araştırma deneyimi sunması önemlidir. Geliştirme 
aşamasındaki yeni EDS kullanıcı arayüzü bunu ve daha fazlasını yapar:

• Tam özellikli EPUB görüntüleyici, tüm kullanıcılar için yeniden ayarlanabilir metin ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra 
ekran okuyucuları kullanan kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri sunar.

• Sezgisel ve ilgi çekici bir platform aracılığıyla araştırmayı verimli ve keyifli bir şekilde yürütün

• EPUB (HTML) ve PDF e-kitaplar için tam erişilebilir e-kitap görüntüleme deneyimi

• İçindekiler tablosundan e-kitapların tamamını veya tek tek bölümleri alıntılayın, paylaşın ve indirin.

• Tüm okuyucular için olumlu bir deneyim sağlamak için kullanıcı tarafından test edilmiş tasarım

• Kitapların mevcut olup olmadığını veya şu anda kullanımda olup olmadığını ve kurumunuz için hangi erişim 
seviyelerinin mevcut olduğunu hızla görüntüleyin

EBSCO, EBSCO Discovery Service 
kullanıcı deneyimini yeniden 
tasarlıyor.

Daha fazla bilgi için EBSCO 
temsilcinize danışınız.

Şık, Modern Bir Arayüzle 
E-Kitaplara Hızlı ve Kolay Erişim.

www.ebsco.com/products/ebooks

Lütfen dikkat: EBSCO, yeni arayüzü müşteri konfigürasyonuna ve mevcut profillere bağlı olan hazır olma durumuna göre müşterilere 

sunacaktır. Aylık e-kitap bültenine kaydolarak gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Gelecek Yenilikler

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


E-kitapları her tür kullanıcı için erişilebilir hale getirmek en önemli önceliktir. EBSCO, herkes için olumlu bir deneyim 
sunmaya yardımcı olmak için kütüphanelerle birlikte çalışır. İşte EBSCO’nun mümkün olan en kullanıcı dostu e-kitap 
deneyimini oluşturmak için çalıştığı yollardan bazıları.

• Her Çeşit Kullanıcı İhtiyacını Hesaba Katmak: EBSCO, tüm iş akışlarının tüm kullanıcılar için algılanabilir, 
çalıştırılabilir, anlaşılabilir ve sağlam olmasını sağlar. Bu, yazılımımız için gereksinimleri yazarken, ekran 
okuyucularla ve yardımcı teknolojiyle uyumluluğun yanı sıra klavyeyle gezinmeyi yazılım geliştirme sürecimizin 
bir parçası olarak daima hesaba kattığımız anlamına gelir.

• Titiz ve Sürekli Test Süreci: Otomatik erişilebilirlik testine ek olarak, EBSCO ürün ekipleri, yazılımımızın hem 
WCAG 2.1 AA uyumlu hem de kullanılabilir olduğundan emin olmak için çeşitli ekran okuyucular ve tarayıcı 
kombinasyonları ile titiz manuel testlere, tekrar eden kullanıcı testlerine ve düzenli denetimlere yatırım yapar.

• Tüm EBSCO Arayüzlerinde Modern, Duyarlı Tasarım: Görme engeli bulunan kullanıcılar, masaüstü 
bilgisayarlarda e-kitaplara erişirken, işlevsellik kaybı olmadan %200’e kadar yakınlaştırma yapabilir.

• Yüksek Tasarım Standartları: EBSCO, evrensel tasarım ilkelerini kullanır ve tüm arayüzlerde minimum renk 
kontrastı kurallarına uyar.

EBSCO görme engelli kullanıcıları nasıl destekliyor?

E-Kitap Erişilebilirliği
Tüm Kullanıcılar için Verimli 
Bir Deneyim

www.ebsco.com/products/ebooks
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E-Kitap Erişilebilirliği
Tüm Kullanıcılar için Verimli 
Bir Deneyim

www.ebsco.com/products/ebooks

Sürekli İyileştirme Taahhüdü: EBSCO, içerik edinme ve sunma ekosisteminde iyileştirmeler yapmak için W3C, 
Benetech, ASPIRE, DAISY Consortium ve The Carrol Center for Blind gibi ortaklarla aktif olarak çalışır. EBSCO ayrıca 
e-kitap erişilebilirliğini geliştirmek ve yardımcı teknolojiyi engelleyebilecek DRM kısıtlamalarını gevşetmek için 
yayıncılarla birlikte çalışır.

İçerik Şeffaflığı: EBSCO, iş akışları Benetech tarafından Global Certified Accessible olan yayıncıları ve ayrıca 
e-kitaplarının çoğunu WCAG 2.1 AA uyumlu EPUB’lar olarak sunan yayıncıları öne çıkarır. Bu, kütüphanelerin, 
mümkün olduğunda, kullanıcılarına en iyi deneyimi sağlayan yayıncıları seçmelerine olanak tanır.

EBSCO, yayıncılardan aldığımız her EPUB dosyasını erişilebilirlik uyumluluğu ve özellikleri açısından değerlendirir. 
EBSCO, web sitemizde ve öne çıkan koleksiyonlarımızda uyumlu başlıklar sağlayan yayıncıları öne çıkarır.

• EBSCO EPUB görüntüleyicisi, DAISY Consortium tarafından incelendi

• EBSCO, e-kitap erişilebilirliğini ciddiye alır. Erişilebilirlikle ilgili herhangi bir sorunuz, geri bildiriminiz veya isteğiniz 
varsa, lütfen accessibility@ebsco.com adresinden bizimle iletişime geçin.

www.ebsco.com/products/ebooks
mailto:accessibility%40ebsco.com?subject=


EBSCOhost® and EBSCO Discovery Service™

• Section 508 ve Web Content Accessibility Guidelines  
(WCAG) 2.1 AA Level A uyumluluğu

• Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) mevcuttur

EBSCO eBooks şunları takip eder: 

• Accessible Rich Internet Applications (ARIA) en iyi uygulamaları

• World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility  
Initiative önerileri

EBSCO eBooks™, EBSCOhost® ve EBSCO 
Discovery Service™ (EDS) üzerinden sunulur.

EBSCO eBooks erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi alın:  
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 

Section 508 - Federal hükümet tarafından geliştirilen, tedarik edilen, sürdürülen veya kullanılan tüm 
elektronik ve bilgi teknolojilerinin engelli kişiler için erişilebilir olmasını zorunlu kılan federal yasa.

EBSCO Erişilebilirliği
E-Kitaplardan 
Daha Fazlası 

www.ebsco.com/products/ebooks

PDF VS. EPUB Formatları Açıklaması:

EBSCO e-kitaplarının çoğu hem PDF hem de 
EPUB biçiminde mevcuttur, böylece kullanıcılar 
ihtiyaçlarını en iyi karşılayan formatı 
seçebilirler. PDF biçimi, basılı sürüme en yakın 
görünümü ve hissi sağlarken, EPUB birçok ek 
özellik sunar:

Lütfen dikkat: Tam kitap indirmelerinin çoğu Adobe Digital 
Editions okuyucu gerektirir. Bu dosyalar .acsm uzantısına 
sahiptir. DRM korumasız indirmeler herhangi bir PDF veya EPUB 
okuyucu kullanılarak okunabilir. DRM korumasız dosyalar .pdf 
veya .epub uzantısına sahiptir.

• Herhangi bir cihazdaki herhangi bir ekrana 
sığacak şekilde otomatik olarak yeniden 
boyutlandırılan HTML tabanlı format

• Diğer e-kitap bölümlerine ve/veya açık web’e 
bağlantı verme

• E-kitap içinde hızlı ve kolay bir şekilde gezinmek 
için kullanılabilen tıklanabilir başlıklar

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide?language=en_US
www.ebsco.com/products/ebooks


EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Her Tür Kütüphane İçin Hızlı ve Basit Koleksiyon Yönetim 
Aracı | Giriş yapın veya bir hesap talep edin

ECM, bir kütüphanenin dijital koleksiyonlarını yönetmenin en hızlı ve en 
kolay yoludur. Bu kullanışlı çevrimiçi koleksiyon yönetimi aracını aşağıdakileri 
yapmak için kullanabilirsiniz:

• Milyonlarca EBSCO eBooks ve Flipster® dijital dergilerine tek bir  
yerden göz atın

• Konu uzmanları tarafından titizlikle oluşturulmuş e-kitap koleksiyonları edinin

• EBSCO eBooks Rapid MARC Records’u indirin ve talep edin

• Talep yönlendirmeli sağlama (DDA) e-kitap listesi oluşturun

• Sahip olunan e-kitapların erişim modelini EBSCO otomatik yükseltmeleri  
ile yükseltin

• Satın alma kararlarını desteklemek için kullanım raporlarını görüntüleyin

• EBSCO eBook Manager ile tüm EBSCO E-kitaplarını arayın ve sıralayın ve 
ayrıca tüm bir koleksiyon için veya tek tek kitaplar için indirme kontrollerini 
yönetin

Bir E-kitap Satın Alın - Bir Ağaç Kurtarın

EBSCO, gezegeni kurtarmak için adımlar 
atan yeşil bir şirkettir.

Kütüphaneniz çevresel ayak izini azaltmak 
istiyorsa, dijital çözümler hakkında bir 
EBSCO temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Çevre Dostu Olmanın Diğer Yolları:

Aşağıdakilerle Basılı Kaynakları Azaltın:

Aşağıdakilerle Basılı Kaynakları Azaltın:

Elektriği Azaltın

E-Kitap Edinme/Sipariş 
Seçenekleri
Kütüphane E-Kitap Koleksiyonları 
Oluşturmak ve Yönetmek İçin Araçlar

Flipster Dijital Dergileri

LibraryAware

EBSCO Solar

www.ebsco.com/products/ebooks

https://ecm.ebscohost.com/User/Login
https://flipster.ebsco.com/
https://www.ebscohost.com/novelist/our-products/libraryaware
https://www.ebsco.com/solar
www.ebsco.com/products/ebooks


GOBI
Tek Noktadan Kitap Edinme Çözümü  
GOBI hakkında daha fazla bilgi alın

Dünya çapında binlerce akademik kurum için 1 numaralı basılı ve elektronik 
kitap tedarikçisi olan GOBI, kütüphanelerin en iyi e-kitap derleyicilerinden ve 
yayıncı platformlarından sağlanan kitapları tek bir noktada bulmasına ve sipariş 
etmesine olanak tanır. 

• Tek bir sezgisel arayüz kullanarak birden fazla derleyici, yayıncı ve üniversite 
yayınevinden sağlanan 17 milyondan fazla e-kitap ve basılı kitap arasından 
seçim yapın

• Kütüphanenizin profiline, hedeflerine ve tercihlerine uyan kitapları ve 
e-kitapları almak için onay planlarını kullanın

• GOBI Spotlight Listeleri ile kütüphaneciler tarafından önerilen elektronik ve 
basılı kitapları görüntüleyin

• Satın alma kararlarını ve koleksiyon geliştirme karar verme sürecini 
desteklemek için sınıfının en iyisi tescilli bibliyografik metadataya güvenin

E-Kitap Edinme/Sipariş 
Seçenekleri
Kütüphane E-Kitap Koleksiyonları 
Oluşturmak ve Yönetmek İçin Araçlar

Faculty Select hakkında bilgi alın.  

Bu kullanımı kolay arayüz, öğretim 
üyelerinin kaliteli açık ders kitaplarına, Açık 
Eğitim Kaynaklarına (OER) erişmesine ve en 
iyi akademik yayıncıların e-kitaplarına erişim 
talep etmesine olanak tanır.

www.ebsco.com/products/ebooks

Daha fazla bilgi alın

Kurumunuzda 
Ders Kitabının 
Karşılanabilirliğini 
Destekleyin.

https://www.ebsco.com/products/gobi-library-solutions
www.ebsco.com/products/ebooks
https://www.ebsco.com/products/ebsco-faculty-select


EBSCO eBooks ile İlgili 
Konularda Güncel Kalın

Mevcut ve gelecek EBSCO eBooks geliştirmeleri, duyuruları ve haberlerini 
kolayca takip edebilirsiniz. İşte e-kitaplar ve EBSCO hakkında bilgi sahibi 
olmanın birkaç kolay yolu:

E-Kitap Bültenine Kaydolun
E-kitap bülteni, kütüphanenize EBSCO eBooks hakkında bilmeniz gereken 
tüm bilgileri taranabilir, okunması kolay bir formatta sunar. Kaydolun ve 
aşağıdaki konularda güncellemeler alın:

• Yeni e-kitap ve sesli kitap koleksiyonları, e-kitap konu setleri, yeni eklenen 
yayıncılar ve daha fazlası

• Ürün geliştirmeleri, yeni özellikler, eğitimler ve daha fazlası

• Broşürleri, görseller ve daha fazlası gibi ücretsiz kaynaklar

• Sektörle ilgili haberler, infografikler ve blog makaleleri

EBSCO ile iletişimde kalın 
Ürün duyuruları, sektör haberleri ve daha fazlasını kaçırmayın:

• EBSCO blog sayfasını takip edin 

• EBSCO haberlerini takip edin.

İletişimde Kalın
Kütüphanenizin sosyal medya 
platformlarını kullanarak @EBSCO’yu 
takip edin:

Sonraki Adımı Atın!
EBSCO eBooks hakkında daha  
fazla bilgi almak için bizimle 
iletişime geçiniz

Aşağıdakiler hakkında bilgi alın:

• Ürün Demoları

• Ücretsiz Deneme Erişimi

• Başlık Listeleri

• Fiyat Teklifleri

• Özel Koleksiyonlar

www.ebsco.com/products/ebooks 

+90 312 441 7344 
ankara@ebsco.com

Twitter Facebook

Instagram LinkedIn

https://more.ebsco.com/TR-preference-center.html
https://www.ebsco.com/e/tr-tr/blog-indeks
https://www.ebsco.com/e/tr-tr/news-center/press-releases
https://www.ebsco.com/e/tr-tr/iletisim
www.ebsco.com/products/ebooks
mailto:ankara%40ebsco.com?subject=
https://twitter.com/EBSCOTurkiye
https://www.facebook.com/EBSCOTurkiye/
https://www.instagram.com/ebscoinformationservices/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services

