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Ödüllü eserler 
ve ilham veren 
araştırmalarla 
kütüphanenizi 
zenginleştirin

e-Kitaplar hakkında daha fazla bilgi edinin:
tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-select



eBook Select
Emerald e-Kitapları bugün dünyayı etkileyen en ciddi konulardan bazılarına 
ilişkin öngörüler sunar. 2.900’den fazla eserin yer aldığı kitap içeriğimiz yenilikçi, 
disiplinler arası ve pratik olup gerçek dünya ile ilişkilidir. Ünlü akademisyenler ve 
sektör liderleri tarafından yazılan kitaplarımız, muhasebe, strateji ve liderlikten 
sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğine kadar uzanan geniş bir 
konu yelpazesine sahiptir.

2.900’den
fazla eser

1991’den
bugüne
eserler

7 günde
siparişten 
sahipliğe

25 ila 

200
eser arasında 
seçim yapın

Tüm seçili e-Kitaplara

sürekli çok kullanıcı 
erişimi

Araştırmayı hayata 
geçirmede

50
yılı aşkın tecrübe

2020 IPG Independent 
Publisher of the Year

ödülünün gurur 
sahibi kazananlar

140’tan
fazla

ülkeden
yazarlar



EBOOK SELECT NEDIR?

eBook Select ile tüm yayınlanmış eserler arasında seçim 
yaparak kurumunuz için gerçekten özgün ve isteğe özel bir 

e-Kitap koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Bu, kendinizi belirlenmiş 
konu koleksiyonlarına sınırlamak zorunda kalmaksızın Emerald 
e-Kitaplarını kütüphane mevcutlarınıza eklemenin bir yoludur. 

Bu yıl yayınlandığında yeni eserler dâhil olmak üzere tüm 
konularda yayınladığımız her şey (yani 2.900’den fazla eser) 

arasından eser seçme esnekliğine sahip olursunuz. İhtiyacınıza 
ve sahip olduğunuz bütçeye bağlı olarak yalnızca 25’ten 200’e 

kadar eser seçebilirsiniz.

NEDEN EMERALD E-KITAPLARINI SEÇMELISINIZ?

Emerald, sektörde yenilikçi ve kapsamlı olarak tanınmış, 
yazarlarımıza harika destek sağlayan ödüllü bir 

yayıncıdır. Köklü ve yeni ortaya çıkan konu alanlarında 
çeşitli ve ilgili içerik yayınlamak için akademik 

çevreler ve sektörlerden yazarları desteklemek için 
yoğun şekilde çalışırız. Yeni fikirleri desteklemekten 
ve ilgili, tartışmaları ateşleyen ve dünyanın dört bir 

yanındaki kullanıcılar için bir fark yaratabilen içerikler 
yayınlamaktan gurur duyarız.

PEKI SONRA NE YAPACAĞIM?

İletişime geçin! Bölge ofisinize ait detayları İnternet 
ortamında bulabilir veya alternatif olarak bize  

mena@emerald.com adresine e-posta 
gönderebilirsiniz. iletişim bilgilerinizi içeren bir e-posta 
gönderebilirsiniz; sizi arayarak içerik gereksinimleriniz 

ve bütçenize en uygun Select seçeneklerini birlikte 
değerlendiririz. Ayrıca eBook Select sipariş işlemi 

konusunda da size yardımcı oluruz. Siparişiniz 
verildikten sonra tüm seçili e-Kitaplarınıza yedi gün 

içerisinde erişebilirsiniz!

AVANTAJLAR NELER?

Seçiminiz konusunda tam bir esneklik dışında, her e-Kitap 
için süresiz erişim hakkı elde edersiniz; böylece sonsuza dek 

kütüphanenizde kalırlar. Ayrıca, hiçbir indirme kısıtlaması veya 
ambargo olmaksızın, tüm seçili e-Kitap içeriğiniz mobil ve 

tablet üzerinde olacak şekilde, kurumunuzun tamamında çok 
kullanıcılı erişimden faydalanabilirsiniz. İçeriğimizi barındıran 
Insight platformumuz, IP, Shibboleth, Open Athens, Referring 
URL ve EZ Proxy dahil olmak üzere başlıca kimlik doğrulama 

yöntemlerini destekler. Bu broşürün arka yüzünde vurgulanan 
pek çok ek avantaj mevcuttur; haydi bir göz atın.

Nasıl işliyor?

ADIM 
1

SEÇIN

ADIM 
2

SEÇIN

ADIM 
3

ERIŞIN

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize dayalı 
olarak kaç e-Kitap seçeceğinize 
karar verin (25, 50, 75, 100, 150 

veya 200) ve Emerald temsilcinizle 
iletişime geçin.

1991’den bugüne Emerald 
eserlerinin tüm kataloğundan 
istediğiniz e-Kitapları seçin.

Yedi gün içerisinde kütüphaneniz 
seçtiğiniz e-Kitaplara sürekli 

erişime sahip olacak ve bunlara 
tüm kurumunuzdan herhangi bir 
zamanda birden fazla kullanıcı 

tarafından erişilebilecektir.
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50 yılı aşkın bir süredir, yenilikçi fikirleri desteklemek Emerald’ın 
faaliyetlerinin merkezini oluşturdu. En temel değerimiz, akademik 
veya pratik alanda çalışma yapanların azar azar da olsa gerçek 
dünyada pozitif bir değişiklik yaratmak üzere birlikte çalışabilmelerini 
sağlayarak fark yaratmada yardımcı olmaktır.

Yayınlarımız ve yayıncılık hizmetlerimiz, etkili araştırmada güven 
ve kabiliyet tesis edecek yenilikçi araçlar ve hizmetler sağlayarak 
araştırmacıların kendi hikayelerini anlamlı ve dakik bir şekilde 
anlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Bize ulaşınHakkımızda

YENI IÇERIK/KOLEKSIYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERI:
support@emerald.com

ADRES
emeraldgrouppublishing.com

Gelin birlikte Gerçek Etkiyi yaratalım.

Kütüphaneci araç kiti
Erişim ve kimlik doğrulama bilgileri, kullanıcı rehberleri, kütüphane tanıtım materyalleri, kullanım raporlarına ilişkin rehberlik ve keşfedilecek kaynaklar.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Etkili sosyal bilim 
araştırmalarından 
oluşan bir dünyayı 
keşfedin

emerald.com/insight

Rotanızı seçin
•  Dergilere, Kitaplara, Örnek Olay İncelemelerine 

ve Expert Briefings’e göre göz atın

•  Hızlı ve gelişmiş aramaya belirli kelimeler ve 
ifadeler yazın

•  Sonuçları yalnızca Açık erişimli olanlarla veya 
görüntüleyebilecekleriniz ile sınırlandırın

Kolayca gezinin
•  Öngörülebilir gezinme ve basit arayüz

•  Sonuçları sıralayın ve tür, tarih, konu ve 
ülke gibi içerik filtreleri uygulayın

•  İçerik ön izlemeleri ve yapılandırılmış özetler, 
okumak mı yoksa devam etmek mi istediğinize 
karar vermenize yardımcı olur

Yeni yollar keşfedin
•  İlgili içerik önerileri, yeni fikirler için ilham sağlar

•  Çok disiplinli temaları araştırmak için “Anahtar 
Kelimeleri” seçin

•  Sorunsuz keşif için erişilen tüm içerikler yan 
yana

Bu sizin yolculuğunuz
•  Tüm cihazlardan, uzaktan, çok kullanıcılı erişim

•  HTML, PDF ve EPUB formatında görüntüleyin ve 
alıntıları doğrudan platform üzerinden indirin

•  Bir Kullanıcı profiliyle, içerik uyarıları oluşturabilir 
ve daha sonra incelemek üzere aramaları 
kaydedebilirsiniz

Keşfedilebilir ve erişilebilir
•  IP, EZproxy, Shibboleth/OpenAthens üzerinden 

federated access, Başvuru URL’si ve Google CASA 
dâhil olmak üzere, tüm başlıca kimlik doğrulama 
yöntemlerini destekler. Organizasyon Erişim 
Numaraları istek üzerine sağlanır

•  SeamlessAccess, hizmet sunumumuzdaki bir 
iyileştirmedir ve tüm katılımcı organizasyonlarda 
federated access’i destekler

•  ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT dâhil 
olmak üzere tüm büyük keşif sistemlerinde endekslenir

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

•  Emerald Insight, W3C AA ve US Section 508 uyumlu 
olmak için çaba gösterir


