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Springer eKitapları
Bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler ve sosyal 
bilimler konularında dünyanın en geniş eKitap 
koleksiyonu

 • Kritik, mutlaka bulunması gereken içerik

 • Arşiv hakları ile birlikte sürekli erişim

 • DRM yok – sınırsız kullanıcı, yazdırma ve download 

 • Tamamı SpringerLink platformu üzerinde – her zaman, her 
yerden ve her cihazdan

 • ePub olanağı

DRM yok!



springer.com/ebooksMutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim

Springer eKitapları
Bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler ve sosyal bilimler 
konularında dünyanın en geniş eKitap koleksiyonu

• Her yıl eklenen 12.000 yeni kitapla birlikte yaklaşık 200.000 kitaba çevrimiçi erişim
• Springer Kitap Arşivleri - 2004-1840 yıllarını kapsayan yaklaşık 110.000 eKitap
• link.springer.com adresi üzerinden bütünleşik şekilde sunulan kitap, süreli yayın ve daha 

fazlası
• Kolay keşif – içeriğin tamamı tam olarak endekslenmektedir ve bölüm düzeyinde arama 

yapılabilmektedir
• DRM’siz (Dijital Haklar Yönetimi) - eş zamanlı kullanıcı, yazdırma ve download sayısında 

sınırlama bulunmamaktadır
• OpenURL uyumlu ve tüm önemli bağ çözümleyicileri ile tam bütünleşik
• Ücretsiz (OCLC) MARC kayıtları
• COUNTER kullanıcı raporları uyumlu kullanıcı istatistikleri
• MyCopy – İngilizce dilinde yazılmış eKitapların elektronik ortamda erişebileceğiniz düşük 

maliyetli nüshaları

Springer tarafından yayınlanan eKitaplar bir benzeri daha bulunmayan bilimsel araştırma 
kaynağıdır. Springer eKitap koleksiyonu, monograflar, ders kitapları, rehberler, atlaslar, referans 
çalışmaları, kitap serileri, arşivler ve daha fazlası dâhil bilim, teknoloji ve tıp konularda mevcut en 
geniş yayın koleksiyonuna tam erişim sağlamaktadır.

Springer eKitap koleksiyonunda yaklaşık 200.000 eser bulunmaktadır ve dünyanın en önde gelen 
akademisyenlerinin araştırmalarını içermektedir. Koleksiyon, bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler 
ve sosyal bilimler konularında her yıl çıkan 12.000 yeni kitap, kitap serisi, cilt ve referans 
çalışmasının eklenmesiyle genişlemeyi sürdürmektedir.

Entegre Edilmiş ve Sadeleştirilmiş
Springer tarafından yayınlanan eKitaplar, bilimsel araştırma konusunda 9 milyona yakın 
doküman barındıran bütünleşik bir platform olan SpringerLink platformu üzerinden kullanıma 
sunulur. SpringerLink platformu üzerinden sağlanan içerik kolayca bulunabilmekte ve 
erişilebilmektedir; Springer tarafından yayınlanan metinlerin tamamı Google ve diğer büyük 
arama motorları tarafından endekslenir ve aralarında Summon ve SFX’in de bulunduğu tüm 
önemli bağ çözümleyicileriyle tam olarak entegrasyonu sağlanır. Springer tarafından sağlanan 
içerik SpringerLink platformu üzerinden erişilebilir olduğundan, tüm eKitapları için, süreli 
yayınlar, referans çalışmaları ve protokoller dâhil, diğer Springer kaynakları genelinde çapraz 
arama yapılabilmektedir.

DRM Sınırlaması Bulunmamaktadır ve ePub olanağı mevcuttur
Springer tarafından yayınlanan eKitaplar herhangi bir Dijital Haklar Yönetimi (DRM) içermez. Bu, 
kütüphanenin sürekli kullanıcıları bakımından daha fazla esneklik ve kullanılabilirlik anlamına 
gelmektedir. DRM sınırlaması olmadığından, kütüphanelerin sürekli kullanıcıları aradıkları içeriğe 
her yerden ve diledikleri her zaman kolayca erişebilmektedir.

En yeni on binlerce eKitap mobil cihazlar başta olmak üzere en iyi okuma deneyimine sahip 
olunabilmesi için ePub formatında kullanıma sunulmuştur.

SpringerLink platformunun İnternete uygun esnek tasarımı sayesinde kullanıcılar mobil 
cihazlarını kullanarak, küçük ekranlarda metinlerin bulunabilirliği ve okunabilirliği için optimum 
hale getirilmiş bir arayüz üzerinden içeriğe erişebilirler. Kullanım koşulları ve satışlarla ilgili ayrıntılı 
bilgi için springer.com/ebooks adresini ziyaret edin.

Springer bilim, 
teknoloji, tıp, beşeri 
bilimler ve sosyal 
bilimler konularında 
dünyanın en geniş 
eKitap koleksiyonunu 
sunmaktan gurur duyar
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• Springer References
• Proceedings
• Springer Briefs
• Lecture Notes
• Textbooks
• Monographs

Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim

Farklı Konularda 20 Koleksiyon
Springer eKitapları konularına göre 20 koleksiyona ayrılmış olup bu sayede kütüphanelerin, 
kullanıcıların tam olarak gereksinim duydukları içeriğin yerini hızlı bir şekilde belirleyip 
kullanıcılarına sağlayabilmeleri mümkün olmaktadır ve kullanıcılar da ihtiyaç duydukları 
bilgileri hızlı bir şekilde bulabilmekte ve kullanabilmektedirler.

Springer ve Nature yayınevleri arasında 2016 yılında gerçekleştirilen birleşmenin sonucu 
olarak, Springer eKitap koleksiyonları kapsamında sunulan paketlere, özellikle beşeri 
bilimler, sosyal bilimler ve işletme, yönetim ve finans disiplinlerinde pek çoğu Palgrave 
Macmillan  tarafından yayınlanan 10 yeni eKitap paketi ilave edilerek, paket içeriklerinde 
değişikliğe gidilecektir.

Palgrave Connect platformu üzerinden sağlanan Palgrave tarafından yayınlanmış eserlerin 
tamamı SpringerLink platformuna aktarılacak ve Bilim, Teknoloji ve Tıp, Beşeri Bilimler ve 
Sosyal Bilimler konularında sunulan Springer eKitap paketinin tümüyle güçlendirilecektir.

• Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri

• Kimya ve Malzeme Bilimi

• Bilgisayar Bilimi

• Çevre ve Yer Bilimleri

• Enerji

• Mühendislik

• Matematik ve İstatistik

• Tıp

• Fizik ve Astronomi

• Profesyonel ve Uygulamalı Bilgisayar

• Davranış Bilimi ve Psikoloji

• İşletme ve Yönetim

• Ekonomi ve Finans

• Eğitim

• Tarih

• Edebiyat, Kültürel ve Medya 
Çalışmaları

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
Çalışmalar

• Felsefe ve Din

• Sosyal Bilimler

• Hukuk ve Kriminoloji

Koleksiyon konuları hakkında ayrıntılı bilgilere  
springer.com/ebooks adresinden ulaşabilirsiniz

Springer Bilim, Teknoloji ve Tıp 
Koleksiyonu:

Springer Beşeri Bilimler ve Sosyal 
Bilimler Koleksiyonu:
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Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim

Basılı nüshaya göre daha uzun  
raf ömrü
Springer eKitaplarının raf ömrü basılı 
nüshalara kıyasla daha uzundur ve 
her zaman erişilebilmektedir. Yayın 
tarihinden bir kaç yıl sonra “daha eski” 
eKitaplara duyulan önemli düzeydeki ilgi 
kullanımla birlikte kendini gösterirken, 
basılı nüshaların kullanım sıklığı 
azalmaktadır.

Little Rock’ta bulunan Arkansas Üniversitesi’nde Koleksiyon Geliştirmeden Sorumlu Kütüphaneci 
olarak görev yapan Maureen James-Barnes, üniversiteleri genelinde eKitapların popülerliğini ölçmek 
amacıyla, konsorsiyumları aracılığıyla oldukça geniş bir paket satın almak suretiyle, eKitap koleksiyonlarını 
oluşturduklarını açıklamıştır. Yüksek kullanım açısından başarıya ulaştıklarını gördükten sonra, geniş 
koleksiyonlarının daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlamışlardır (Springer eKitapları başlıklı Beyaz 
Kitabın Akademik eKitaplar: Yüksek Kullanımı Teşvik Edici Uygulamalar başlıklı bölümünden)

Springer eKitapların Faydaları
elif Yılına Göre 2014 yılında Ortalama Bölüm Download Sayısı
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Telif Yılları

Ücretsiz deneme sürümünü talep etmek için: springer.com/ebooks
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Springer Kitap Arşivleri
Baskıların tükenmesi sorunuyla uğraşmayın – Online 
kullanın!

Telif yılına göre İngilizce Springer Kitap Arşivleri yüzdesi

Telif yılına göre Almanca Springer Kitap Arşivleri yüzdesi

• En eskisi 1840’lara kadar giden bilim, teknoloji ve tıp konularında yaklaşık 110.000 eKitap

• DRM’siz - eş zamanlı kullanıcı, yazdırma ve download sayısında sınırlama bulunmamaktadır

• MyCopy hizmeti üzerinden erişilebilmektedir

• SpringerLink platformu ile bütünleşik

eSpringer araştırmacı nesillerinin eğitimine ve bilgi edinmelerine yardımcı olmuş önemli 
kitapların yayıncılığı alanında uzun bir geçmişe sahiptir. Bilim camiasına yönelik devam 
eden taahhüdümüz kapsamında, Springer olarak önemli bir girişime yatırım yapmış 
bulunmaktayız: SpringerLink platformu ve basılı ortamda erişilebilecek 2004-1840 yılları 
arasında yayınlanmış yaklaşık 110.000 yüksek nitelikli kitap.

Springer Kitap Arşivi akademik araştırmanın dünü, bugünü ve geleceği ile zamandan ve 
mekândan bağımsız erişim olanağı arasında bağ kuruyor. SpringerLink platformu sayesinde 
araştırmacılar, bilimin en seçkin zihinlerinin pek çoğu daha önce elektronik ortamda 
bulunmayan kitaplarına kolaylıkla erişebilecekler. Arşivde Rudolf Diesel, Paul Ehrlich ve daha 
pek çok parlak yazarın kitapları yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
springer.com/ 
bookarchives 

Başkalarının gördüğünden daha uzağı 
görebildiysem bu, devlerin omuzları 
üzerinde durduğumdandır. 
Sir Isaac Newton

springer.com/ebooks

• Springer References
• Proceedings
• Springer Briefs
• Lecture Notes
• Textbooks
• Monographs

Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim
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My Book, MyCopy hizmetleri
Posta ve taşıma ücreti dâhil 24,99 Euro karşılığında basılı 
eKitaplar

• Kullanıcılar elektronik ortamda bulunan eKitaplardan kendi basılı nüshaları için sipariş 
verebilirler

• Sadece SpringerLink platformu üzerinden ve kütüphaneniz aracılığıyla kullanabileceğiniz 
benzersiz bir hizmet

• MyCopy hizmeti üzerinden sipariş vermek kolay ve güvenlidir

Springer’in benzersiz MyCopy hizmeti SpringerLink platformu üzerinden kütüphane 
kullanıcılarına sunulmaktadır. Kullanıcılar İngilizce eKitap koleksiyonlarımızda bulunan 
on binlerce eser arasından talep ettikleri eserlerin elektronik formatta monokrom şekilde 
düzenlenmiş nüshasına sahip olabileceklerdir. MyCopy hizmeti Springer Kitap Arşivlerini 
kapsamaktadır ve pek çok ülkede geçerlidir*.

MyCopy kitaplarının tamamı doğrudan doğruya bireysel kullanıcılara ve postalama ücreti dâhil 
aynı fiyat üzerinden satılır. Fiyatta geçerli para birimi alıcının adresine göre belirlenir. MyCopy 
hizmeti kütüphanelere sağlanan hizmetlere hiçbir ek ücret olmaksızın dâhil edilmiştir ve 
kullanıcılar için önemli bir katma değer olup, kullanıcıların kendi eKitap nüshalarına sorunsuz ve 
makul bedelle ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

* MyCopy hizmeti ABD, Kanada, pek çok Avrupa ülkesi, Avustralya, Yeni Zelanda için geçerlidir 
ve hizmetin kapsamı Güney Doğu Asya ülkelerini de içine alacak şekilde genişletilmektedir. Bkz. 
www.springer.com/mycopy

Springer Referans Çalışmaları
Springer eKitaplar koleksiyonlarının bir bölümü de üniversitelerde görevli akademisyenlere, 
personel ve öğrencilerin yanı sıra kurumsal araştırmacılara sunulan ve dünya genelinde 
önde gelen bilim insanları ve uygulamacılar tarafından onaylanmış üst düzey referans 
materyallerinden oluşan Referans Çalışmaları koleksiyonudur. Yüzlerce referans çalışmasını 
Dijital ortamda sunmak suretiyle Springer, en son bilimsel araştırma ve yayınları küresel 
kullanıcı kitlesine ulaştırmakta ve erişmelerini sağlamaktadır.

SpringerReference – sürekli olarak güncellenen Referanslar
Springer SpringerReference veritabanıyla referans çalışmalarını bir sonraki seviyeye taşıyor. 
Bu veritabanı sayesinde Springer’in çevrimiçi yayınlanan veya yayınlanacak en yeni referans 
çalışmalarının güncel sürümlerine ulaşılabilmektedir. Veritabanı tüm konuları kapsamaktadır 
ve dinamik bir hakem incelemeli yayın süreci aracılığıyla sürekli şekilde güncellenmektedir. 
SpringerReference veritabanının bu yenilikçi yayıncılık modeli sayesinde yeni gelişmeleri 
takiben güncellemeler yapılarak, referans çalışmalarının güncel kalması sağlanmakta ve 
araştırmalara en yeni bilimsel bilgilere erişim olanağı sağlanmaktadır. Güncel Springer 
Referanslarına erişim seçeneği 2016 eKitap paketi alımlarına eklenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için springer.com/springerreference adresini ziyaret edin.

• Birinci sınıf güncel referans çalışmaları

• Üst kalite, sürekli olarak güncellenen ve hakemler tarafından incelenen

• Eşi benzeri başka bir yerde bulunmayan içerik

Ayrıntılı bilgi için: 
springer.com/mycopy

Bilimsel keşfin hızıyla 
aynı hızda basılan 
referans çalışmalar
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Springer Referans Çalışmaları
Springer küresel bilimsel yayıncılık alanında önde gelen bir kuruluş olarak nitelikli içeriklerini 
müşterilerine sunmak için yeni ve yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmenin yollarını 
aramaktadır. Bu içerik bulundukları yer ve kullandıkları cihazdan bağımsız olarak, tüm çevrimiçi 
kullanıcıları tarafından erişilebilir olmalıdır.

SpringerLink – İnternete Uygun Esnek Tasarım
Yeni SpringerLink platformu ihtiyaca cevap veren esnek tasarım teknolojisi kullanılan 
“mobil öncelikli” bir sitedir ve tüm cihazlar – dizüstü, tablet veya cep telefonu - üzerinden 
kullanılabilmek için optimum hale getirilmiştir.

Springer’in mobil öncelikli yaklaşımı her bir işletim sistemi için özel uygulama kullanılması 
ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Tek yapmanız gereken tarayıcınızı açmak ve SpringerLink 
sayfasına gitmektir. Kullandığınız cihaz, ekran boyutu ya da işletim sistemi ne olursa olsun her 
zaman için mümkün olan en iyi deneyimi yaşayacaksınız. Bu strateji ayrıca bize, görüntüleme 
cihazları genelinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi yaşanmasını garantileme olanağı verir.

ePub olanağı
Mobil cihazlar başta olmak üzere en iyi okuma deneyimi için en güncel on binlerce eKitap ePub 
formatında sunulmaktadır.

Kütüphanenize sağlanan destekler
• Bölge ofislerinden sağlanan doğrudan ve yerel Springer desteği, özel olarak tahsis edilmiş 

satış kaynakları, kütüphane ve müşteri destek uzmanları

• Mevcut sistemlere ve iş akışlarına kolay yerleştirme için yerel kütüphane sistemleri ve 
OPAC’ler ile tam entegrasyon

• Yenilikçi web download aracı üzerinden edinilebilecek ya da FTP : www.springer.com/marc 
aracılığıyla her ay tarafınıza sunulacak ücretsiz Springer MARC kayıtları

• Ücretsiz OCLC MARC kayıtları – OCLC Worldshare aracılığıyla

• COUNTER kullanıcı raporları uyumlu kullanım istatistikleri

• Kitap ve bölüm düzeylerinde Dijital Nesne Tanımlayıcıları (DOIs) 

• Önemli bağ çözümleyicilerinin tamamıyla tam entegrasyon

• Ek platform ve aram destek araçları da mevcuttur

• Kütüphane ve kullanıcı eğitimi; çevrimiçi ve dışı destek kılavuzları; hızlı referans kılavuzları

• “Kullanım noktası” pazarlama ve materyaller

Parmak uçlarınızdaki 
içeriğimiz

link.springer.com  
her zaman, her yerde

springer.com/ebooks

• Springer References
• Proceedings
• Springer Briefs
• Lecture Notes
• Textbooks
• Monographs

Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim
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Ücretsiz MARC Kayıtları
Springer eKitap MARC kayıtları neden yüklenmelidir?

MARC kayıtlarını kullanan kütüphaneler Springer eKitap kullanımlarının yüzde 50 seviyesine 
kadar arttırılabildiğini tecrübe edebilmektedir.

springer.com/MARC adresi üzerinden aylık olarak güncellenen Springer MARC kayıtları, 
kütüphane kataloglarının güncel kalması bakımından gerekli metadatalar için temel bir kaynak 
sağlarlar. Download aracı eKitaplar, Springer eKitap Arşivleri ve SpringerProtocols ile ilgili olarak 
MARC21, MARCxml ve Excel tabloları formatında veriler (başlık listeleri) sağlar.

Kurumunuz OCLC kayıtlarıyla çalışıyorsa Springer eKitaplar ile ilgili bu kayıtları da OCLC 
WORLDCAT veya OCLC Worldshare uygulaması aracılığıyla ücretsiz olarak download 
edebilirsiniz.

• Download aracının doğrudan bağını sık kullanılanlara ekleyin: springer.com/marc

• Bu araç en yeni kayıtların eklenmesi amacıyla her ay otomatik şekilde güncellenir. Sayfanın 
alt kısmında, lisan, disiplin ve telif yılı dâhil seçim kriterine bağlı olarak sayısı sürekli değişen 
bir kayıt sayacı mevcuttur.

• Dilerseniz aylık MARC kayıtları güncellemeleri hakkında hazırlanan katalog güncelleme 
bültenini eposta yoluyla almak için springer.com/marc adresinden kayıt yaptırabilirsiniz

• Bizi twitter adresimizden takip edin: @Library_Zone

Ayrıntılı bilgi için: 
springer.com/MARC

springer.com/ebooksMutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim
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Must-have content with no limits springer.com/ebooksspringer.com/ebooks

• Springer References
• Proceedings
• Springer Briefs
• Lecture Notes
• Textbooks
• Monographs

Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim

Büyük ve Küçük Ölçekli 
Kütüphaneler için Maliyet 
Etkin Satın Alma Modelleri ve 
Fiyatlandırma
Kütüphaneler içerik patlaması ve kullanıcıların elektronik kaynakları keşfetme ve etkileşime 
geçme yöntemlerinde dramatik değişikliklerle karşı karşıyadırlar. Bunlarla eş zamanlı olarak, 
kütüphaneler ayrıca, kurumların maliyetleri azaltmanın yollarını aramaya başlamasıyla birlikte, 
bütçelerini korumanın baskısı altındadır. Böyle bir ortamda kütüphanecilerin kullanıcıları için 
ilgili içerik bakımından akıllı seçimler yapmak amacıyla, çok geniş bir bilgi havuzunu hızla 
derinlemesine incelemeyebilme kabiliyetine sahip olmaları, eskiden olduğundan da değerli bir 
hizmet haline gelmiştir.

Springer eKitap koleksiyonları kullanıcıların aradıkları kritik içeriği onlara sunar. Springer sürekli 
olarak temel araştırma konularında yazılmış en son ve güncel araştırma ve uzmanlık eserlerini 
yayınlamaktadır. Bu koleksiyonlar kütüphanelere derinlikli kaliteyi maliyet etkin bir şekilde 
sunma seçeneği sağlamaktadır. Springer koleksiyonları en son araştırmalara ek olarak ayrıca, 
araştırmacılar tarafından genellikle oldukça değerli kabul edilen geçmiş yıllara ait çalışmalara 
da erişim sağlamaktadır.

Küçük ölçekli okullar
Springer tüm koleksiyonlarını her büyüklükteki kütüphanelere söz konusu kütüphanelerin 
büyüklüğüne ve ihtiyacına uygun olarak belirlenmiş bir fiyatlandırma modeliyle birlikte 
sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lisanslandırma ekibimizle irtibata geçiniz: springer.com/
salescontacts.
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İş Modelleri ve Kullanılabilirlik
Springer tarafından yayınlanmış eKitaplara doğrudan doğruya Springer üzerinden ya da kitap 
satıcıları, abonelik acenteleri ve çevrimiçi partnerler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Doğrudan Satın Alma
Doğrudan Springer’den alışveriş yapmak için yerel Springer temsilcinizi bulmak üzere 
springer.com/salescontacts adresini ziyaret edin. Kurumların abonelikleri kapsamında siteye 
erişimleri IP doğrulama yoluyla, kişiler ve dernek/birlik üyeleri için ise parola/kullanıcı adı 
doğrulama yoluyla gerçekleşmektedir.

Koleksiyonları Satın Alan Kütüphaneciler
Springer eKitapları, eReferanslar ve eKitap Serileri telif hakkı yılı paketleri şeklinde satışa 
sunulmaktadır. Kütüphaneler, kurumlar ve kuruluşlar yıllık koleksiyonun tamamını ya da belirli 
konulardaki koleksiyonları satın alabilirler. Kurumun Springer nezdindeki hesabı aktif olduğu 
sürece, satın alınmış içeriğe ücretsiz erişim devam eder. CLOCKSS ve Portico gibi üçüncü 
partilerle yapılan işbirliği sayesinde, eKitapların küresel ölçekte daha geniş bir araştırma kitlesi 
tarafından kullanılmak üzere, daha uzun süreyle saklanması sağlanmaktadır.

• Springer Referans Çalışmaları kitap bazında teker teker satın alınabileceği gibi bir konuda
hazırlanmış bir koleksiyonun bir kısmı şeklinde de satın alınabilir.

• 24 adet Springer Kitap Serisi de ayrı serilere abonelik yapılarak ya da bir konuda hazırlanmış
bir koleksiyonun bir kısmı şeklinde de satın alınabilir

İş Modelleri ve Kullanılabilirlik

Tam Süreli Eşdeğer (FTE) sayısına ve Araştırma Yoğunluğuna bağlı olarak  

Springer’in akademik kurumlara ve şirketlere sunduğu eKitap koleksiyonları fiyatlandırma 
seçenekleri tek yerden erişim lisansından çok yerden erişimi kapsayacak küresel anlaşmalara 
kadar farklı seçenekler içermektedir. Springer ayrıca araştırma yoğunluğuna ve kullanıcı 
sayısına bağlı olarak ihtiyaca özel bir dizi seçenek de sunar. Springer’in fiyatlandırma 
modelleri, üstün müşteri hizmetleri; kapsamlı bilgi yönetimi, maliyet etkinliği ve yatırım 
getirisi gibi çağdaş kütüphane yönetiminin taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz 
esnekliği sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi – springer.com/salescontacts

Springer temsilciniz 
Springer eKitap 
koleksiyonlarıyla ilgili 
tüm güncel 
fiyatlandırma seçenekleri 
hakkında gerekli bilgileri 
sağlayabilmektedir
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• Springer References
• Proceedings
• Springer Briefs
• Lecture Notes
• Textbooks
• Monographs

Mutlaka sahip olunması gereken içeriğe sınırsız erişim

Springer tarafından yayınlanan  
Beyaz Kitaplar
Springer’in kaliteli içeriğe duyduğu bağlılık kitapların, süreli yayınların ve/veya veritabanlarının 
ötesine uzanır. Yayınevi olarak kütüphaneciler ve daha geniş ölçekte akademik camia ile 
paylaştığımız çevrenin daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olan beyaz kitapları sağlamak 
noktasında bu kesimlerle uzun bir ortaklık geçmişine sahibiz. Bu projelerin karşılıklı olarak 
faydalı, geçerli ve derinlikli olmasını amaçlarız.

Bu konuda bazı örnekler şunlardır;

• Dijital Ortamda Koruma – Kazanımlar, Güçlükler ve Geleceği  Teşvik Etmek

• Springer eKitapları – Lisans Eğitimi Verilen bir Kurumda eKitap Kullanımı ve Benimsenmesi  

• Akademik eKitaplar – Yüksek Kullanım Oranını Teşvik için En İyi Uygulamalar

Geliştirmeyi sürdürdüğümüz daha fazla projemiz var ve bu projeleri yayınladıkça sizlerle 
paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bizi Facebook ve Twitter’da takip edin

Ayrıntılı bilgi için:

Springer tarafından 
yayınlanan beyaz kitaplar 
çeşitli konularda taze ve 
bağlamsal perspektifler 
sağlar  
springer.com/whitepapers

Daha fazlasını bilmeyi ister misiniz? Springer ile bugün irtibata geçin.
Yerel Springer temsilcinizi bulmak için springer.com/salescontacts adresini ziyaret edin

Bizimle 
irtibata geçin!


