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EBSCO Faculty Select Nedir?

Akademisyenlerin bağlanabileceği 
tek bir ara yüz :

− Açık Ders Materyallerini OER (Open 
Educational Resources) keşfedebileceği 
ve kullanabileceği bir ara yüz 

− En önde gelen akademik yayınevlerinin 
DRM kısıtlaması olmayan yayınlarını 
bulma ve talep etme fırsatı

− Duyurusu için: 
https://more.ebsco.com/Faculty-Select-
Simplified-Access-
LP.html?fbclid=IwAR1j-
iikZ2lj2_ARRJiNfNY2W27SZQATE6oT_
6knbRgKGqWmQs3RPQBYxZQ

https://more.ebsco.com/Faculty-Select-Simplified-Access-LP.html?fbclid=IwAR1j-iikZ2lj2_ARRJiNfNY2W27SZQATE6oT_6knbRgKGqWmQs3RPQBYxZQ
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Mevcut Zorluklar 

Fakültelerin hem dijital ders materyallerini görebilecekleri hem de açık 

ders materyallerini gösterbilen bir araçları yok 

Kütüphaneciler ise kaynaklarının kullanıldığını ve kütüphanenin 

eğitim süreçlerine direkt etkisi olduğunu göstermek istiyor 

Kütüphane ve Akademisyenler arasındaki iletişim 

bazen istenilen hızda gerçekleşemeyebiliyor

Üniversitelerin ders materyali içeriği her yıl giderek artmakta ve 

hem öğrenciye hem de üniversiteye ciddi yük getirmekte 
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Kütüphaneler 

kendi yarattıkları 

çözümlerle 

üniversitenin ve 

öğrencinin eğitim 

süreçlerine 

yenilikçi çözümler 

getirebileceklerini 

göstermek 

istiyorlar



|  www.ebsco.com5

Sunduğu Değer 

• Faculty Select, akademik kurumlara ders 

materyallerin kolaylıkla bulabileceği, keşfedebileceği 

ve kullanabileceği bir platform sağlıyor. Makul 

maliyetlerle eğitime katkı sunmanıza yardımcı olur 

• Tek bir ara yüzle , kolay kullanım özelliğiyle :

− Akademisyenler açık ders materyallerini süzebilirler 

− Dünyaca ünlü yayınevlerinin ders materyallerini arayıp 

bulup talep edebilirler
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Öne Çıkan Faydaları

Öğrenciye maliyeti sıfır 

olacak şekilde ders 

materyallerinin sunulması 

Açık Ders Materyallerine 

Kolay Erişim 

En yüksek kalitedeki ders 

içeriklerinin 

akademisyenlere 

sunulması ve 

keşfetmelerini sağlama 

Kişisel değil kurumsal 

ölçekte yayın alımına 

olanak sunması

Öğrencinin ders içeriğine 

erişiminin daha kolay ve 

tekil bir yerden yapılması 

Kütüphanenin sunduğu 

hizmetlerin kullanımının 

artması ve bunun 

ölçülebilir hale gelmesi 
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Erişilebilir İçerik 

• Binlerce Açık Ders Malzemesi 

− Open Textbook Library

− SUNY Open Textbooks

− OAPEN

− BC Open Textbooks

− Daha fazlası yolda… 

• More than 225,000 UU DRM-free EBSCO eBooks ve istenirse Wiley, Taylor & 

Francis ile Cambridge University Press e-books da eklenebiliyor
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Nasıl Çalıştığına Bakalım ...
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Düzenlenebilir 

Alanlar
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Düzenlenebilir 

Alanlar
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COVID-19 Salgını Sürecinde Destek Sunan Yayıncılar 

Önde gelen üniversite yayınevlerinden olan Cambridge 
University Press, Corona virus salgınına çözüm arayışlarına katkı
sunmak ve Sağlık çalışanlarına destek sağlamak amacıyla
Corona Virüs ile ilgili içeriklerini açık erişim hale getirmiştir. 
Linkten erişim sağlanabilir: 
https://www.cambridge.org/core/browse-

subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection
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Annual Reviews, salgın sürecinde bilim insanlarına katkı sunabilmek amacıyla tüm
içeriğini açık hale getirmiştir. 30 Nisan tarihine kadar aşağıdaki linkten erişim
sağlanabilir. 
https://www.annualreviews.org/action/showPublications

https://www.annualreviews.org/action/showPublications?fbclid=IwAR29d0-ZlYNEcE-0_rhezM1r80BZsUghbi-nB76pdgyu6poN41vM3VcxNVg
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Taylor&Francis Corona Virüs salgını sürecinde katkı sağlamak amacıyla bu konudaki tüm yayınlarını açık erişim
hale getirmiştir. Corona Virüs ile ilgili olabilecek tüm dergi makaleleri ve kitap bölümlerine aşağıdaki linkte yer
alan yönlendirmelerle ulaşılabilir: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

https://taylorandfrancis.com/coronavirus/
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Dünyanın önde gelen TIP yayıncılarından Karger, Corona Virüs salgını süresince hem salgına çözüm arayan
araştırmacılara hem de salgınla birebir temas halinde olan hekimlerimiz ve Sağlık çalışanlarına birincil düzeyde
yardımcı olabilmek amacıyla bu kapsamdaki tüm yayınları açık erişim hale getirmiştir. 
https://www.karger.com/Tap/Home/278492

https://www.karger.com/Tap/Home/278492
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COVID-19 Salgını sürecinde içeriğini açık
hale getiren sağlayıcılardan
biri ProjectMUSE. Aralarında Princeton 
University Press, Duke University Press, 
Johns Hopkins University Press ve Texas 
Tech gibi önemli üniversite yayınevlerinin
dergi ve kitaplarını linkte belirtilen
sürelerle erişilebilir halde sunmakta. 
Yayınevlerinin listesi ve tam metin
erişilebilir kaynaklarına yönlendirmeler
aşağıdaki linktedir
https://about.muse.jhu.edu/resources/f

reeresourcescovid19/#freepublishers

https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/#freepublishers
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Bilgisayar Mühendisleri Derneği’nin yayın organı olan ACM Digital Library içeriğini açık erişim 
hale getirmiştir. 30 Haziran’a kadar tüm dergilerinden ve konferans bildirilerinden 
faydalınabilinir. 

https://www.acm.org/articles/bulletins/2020/march/dl-access-during-covid-19

https://www.acm.org/articles/bulletins/2020/march/dl-access-during-covid-19
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Teşekkürler 

Mehmet Can Soyulmaz

Regional Sales Manager | msoyulmaz@ebsco.com | 

05327726377


