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TANITIM
Dijital kitapların yaygınlaşması günümüz şartlarına bakıldığında kaçınılmaz bir hal almıştır. Bunun da
belli başlı sebepleri bulunmaktadır.
Öncelikle eğitim kalitesi yüksek ülkelere bakıldığında, buralardaki yeniliklerin takip edilmesi ve model
alınması bu gelişimin en büyük sebeplerinden biridir. Özellikle Kuzey Amerika, Güney Amerika,
Avrupa ve İskandinavya bölgelerinde yıllar önce başlayan değişimler ve gelişmeler bugün bu tür
platformların kullanılması konusunda ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Türkiye’nin
genç nüfusuna bağlı olarak dijital platform üreticilerinin gözdesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Dijital dönüşümün ve gelişimin kaçınılmaz olmasının diğer bir sebebi de Z jenerasyonun artık statik
değil dinamik ve interaktif sistemlerle eğitime bağlı kalabilmesidir. Bundan 100 yıl öncesine ve 10
sene öncesine bakacak olursak eğitim stratejilerinde çok da bir fark olmadığını görürüz. İki zaman
diliminde de materyaller ve dersi aktarma yöntemleri aynıdır. Bugün ise biliyoruz ki her
öğreten(öğretmen) bir öğrenendir ve her öğrenen(öğrenci) de bir öğretendir. Yani kısacası artık
öğretmenlerin de öğrencilerden öğrenecek çok şeyi olacaktır. Dersi aktarma yöntemlerimiz ve
kullandığımız materyaller günümüz öğrencilerinin teknolojik bilgisine hitap ettiği sürece onlara bir
şeyler aktarabiliyoruz. Bu kreşe giden çocuk için de geçerlidir, üniversiteye giden öğrenci için de.
Unutmayın ki öğrenci, ilgi duyduğu öğretmenin dersini yakından takip eder ve derinleştirir. Bu
hususta birçok öğretmen ve öğretim görevlisinden tepki gelebilir. Eğitimin öğrenciye göre
şekillenmesine karşı çıkabilirler. Hepsi de sahip oldukları tecrübe ve bilgiyle saygı duyulacak
insanlardır. Lakin günümüz şartları şunu söylemektedir;
“Teknoloji hiçbir zaman öğretmenin yerini almayacaktır. Fakat, teknolojiye adapte olan öğretmenler,
teknolojiye direnç gösteren öğretmenlerin yerini alacaktır.”
Evet teknoloji, eğitim kalitesinin artmasında ve daha ileriye gitmesindeki en büyük araç olabilir. Asıl
önemli olan belli kalıpların içerisinde sıkışmamak ve değişime öncü olmaktır. Bu değişim sadece
teknolojiye bağlı değildir. Farklı yöntemler de uygulanabilir. Biliyoruz ki bugün birçok eğitmen dersini
oyunlaştırmak için çaba harcamaktadır, eğitimlere, seminerlere katılmaktadır.
Kullanacağınız araç, hitap ettiğiniz öğrenci kitlesine göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada
eğitmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Zira hedef kitleleri için en içi aracı seçmeleri
gerekmektedir.
Son olarak belirtmemiz gerekir ki, hangi alanda eğitim veriyor olursanız olun, hedef kitleniz hangi yaş
grubundan olursa olsun, eğitim kalitesini yükseltmek adına kullanacağınız araç ne olursa olsun, her
zaman bir kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bu kaynak da kitaptır. Kitap, bilgiyi aktarmanın en kalıcı
yoludur. İlk öğretimden başlayıp akademik hayata kadar merdivenleri birer birer çıktığınız bu yolda,
size hep kitap rehberlik etmektedir. Bu yüzden, doğru kaynağın, doğru yolla öğrenciye ve öğretmene
aktarılması da çok önemlidir. 21. Yüzyıl yeterliliklerine hitap edecek şekilde kaynağın kullanıcısına
aktarılması gerekir.
65 yıllık deneyimiyle sadece eğitim sektörü içinde bulunan Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri
sizlerin ve bugünün ihtiyaçları doğrultusunda, günümüz öğrencilerine uygun, onları eğitime
bağlayacak çözümler sunmaya devam etmektedir.

1.

VitalSource Nedir?

VitalSource, güncel rakamlarla dünyanın en geniş elektronik ders kitabı platformudur. İçerisinde
sadece ders kitabı bulunmaktadır.
Amerika merkezli olan VitalSource’un 20 yıllık bir tecrübesi bulunmaktadır. Bugün geldiği noktaya
baktığımızda ise teknolojiyle ne kadar iç içe ve kurumlarımızın kaynak ihtiyaçlarını beklentilerinin
üstünde karşıladığını görmüş oluruz.

Rakamlarla VitalSource


241 ülke ve bölgede hizmet vermektedir.



7000’den fazla eğitim kurumunda kullanılmaktadır.



12 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır.



3000’den fazla dijital platformla entegre edilmiştir.



1000’e yakın yayınevi ve 1 milyondan fazla elektronik ders kitabı barındırmaktadır.



2016 yılı boyunca 2,3 milyardan fazla sayfa görüntülenmiştir.



2016 yılı boyunca 150 milyondan fazla highlight yapılmıştır ve highlight üzerine not alınmıştır.



2016 yılı boyunca 18 milyon kitaba karşılık gelecek şekilde 18 milyon erişim kodu kullanıcıya
sunulmuştur ve bu 18 milyon kitap da toplamda 232 milyon defa kullanılmıştır. Eylül ve Ekim
aylarında ayrı ayrı 25 milyondan fazla kitap kullanılmıştır.



2016 yılı içerisinde 4 milyon yeni kullanıcı platformu kullanmaya başlamıştır.



2016 yılı boyunca görüntülenen 2,3 milyar sayfanın 10,67 milyon sayfası çıktı alınmıştır. Bu
rakamlarla platformdaki yardırma özelliğinin kullanımı Orta Doğuda %0,6, dünya genelinde
ise %0,4 tür.

VitalSource İçerisindeki Kaynak Türleri
Ağırlıklı olarak;


STEM ve STEAM kaynakları,



TIP kaynakları



Beşerî Bilimler kaynakları



İktisadi ve İdari Bilimler kaynakları



Mühendislik Kaynakları



Yaratıcı Sanatlar Kaynakları



1.1.

ELT ve diğer yabancı dil öğrenme kaynakları

VitalSource Bookshelf Nedir?

VitalSource Bookshelf, VitalSource üzerinden temin edilen dijital kitapların kullanıldığı dijital bir
platformdur. Bookshelf, kişiye özel dijital kütüphane oluşturarak, kullanıcıların ömür boyun kitaplarını
bu kütüphane içerisinde muhafaza etmelerini sağlar. Platformun kullanılan kitap üzerinde
uygulanacak birçok özelliği vardır ki VitalSource’ un günümüz ihtiyaçlarına karşılık verebilmesinin en
büyük sebeplerinden biri de bu özelliklerdir.

1.1.1. Bookshelf Özellikleri


Tüm LMS ler ile entegre edilebilir. Entegrasyon sayesinde kullanım istatistikleri, ilerleme
raporları gibi analizleri detaylı bir şekilde bireye yönelik, sınıf genelinde ve kurum genelinde
inceleyebilirsiniz.



Çevrim içi ve çevrim dışı kullanılabilir. İngiltere’de VitalSource kullanılan 132 üniversitede
yapılan araştırmada. Öğrencilerin %87’si platformun çevrim dışı kullanılabildiği için
VitalSource’u tercih ettiğini belirtmiştir.



Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, tüm işletim sistemlerinde ve tarayıcılarda kullanılabilir.



Android ve IOS işletim sistemleriyle uyumlu mobil cihazlarda kullanılabilir.



Highlight (fosforlu kalem aracı) aracı ve not alma özelliği bulunmaktadır. Highlight edilen ve
not alınan yerlerin istenilen kişiyle paylaşılmasını, karşı tarafın izin vermesi durumunda
kitabına abone olunmasını sağlar. Ayrıca highlight ettiğiniz ve not aldığınız yerlere ayrı bir
panelden erişebilir, tek bir tıklama veya dokunuşla bu yerlere ulaşabilirsiniz.



Review Mode özelliği ile highlight ettiğiniz ve not aldığınız yerleri tek bir yerde toplayarak
sınavlara hazırlıkta büyük kolaylık sağlar.



İstenilen sayfada MLA, APA ve Harvard formatında alıntı verilebilir. Özellikle makale
hazırlayan öğrenci ve akademisyenler için bu özellik, platformun kullanımındaki en büyük
etkenler arasındadır.



İhtiyaç duyulması halinde sayfa içeriklerini kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz. Ülkemizdeki
korsan yayın ve fotokopi oranı yüksek olmasına rağmen, platform öğrencinin keyif alacağı
şekilde dizayn edildiği için kötüye kullanım oranlarını da büyük oranda düşürecektir. Bu
yüzden öğrenciye sayfaları yazdırma konusunda kısıtlama getirilmemiştir. Kullanılan cihazın
şarjının bitmesi veya göz yorgunluğu gibi durumlarda yazdırma oranı dünya genelinde
%0,4’tür.



Gelişmiş arama fonksiyonuyla tek bir kitap içerisinde veya tüm kütüphanedeki kitapları dahil
edecek şekilde anahtar kelimelerinizle arama yapabilirsiniz. Tek bir tıklama veya dokunuşla
anahtar kelimelerinizin bulunduğu sayfalara geçiş yapabilirsiniz.



Platformun sağladığı “içindekiler” bölümü vasıtasıyla veya sayfa numarası girerek istediğiniz
sayfaya anında ulaşabilirsiniz.



Bookmark (Yer işareti) ekleyerek önemli gördüğünüz sayfalara anında dönüş sağlayabilirsiniz.



Bookshelf’i kullandığınız tüm cihazlar birbiriyle senkron çalışır ve tüm hareketleriniz anlık
olarak kaydedilir. Örneğin, bilgisayarınızda 87. sayfadayken şarjınız bitti. Tabletinizden veya
telefonunuzdan 87. sayfadan devam edebilirsiniz. Toplamda 2 mobil ve 2 masaüstü olmak
üzere 4 cihazda kullanabilirsiniz.

2.

Dijital Kitapların Belirlenmesi ve Erişim Kodu Temin Süreçleri

Kitaplara erişim süreci, öğretmenler ve öğrenciler için farklılık gösteren bir süreçtir.
Öğretmenler, dönemde okutacakları kitabı daha önceden belirlerler veya yayınevlerinden istedikleri
başlıkta alternatif kitap talebinde bulunurlar veya kurum hangi derste hangi kitabın okutulacağını
belirler ve bunun talebini yapar. İletişimde olduğumuz kurumlar ve öğretmenler için bu süreci
Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri yürütmektedir. Kitap belirleme işlemi öğretmene bağlı ise ve
ilk defa kullanılacak bir kitap ise öğretmenin kullanacağı kitabı incelemesi gerekmektedir. Bu süreçte
yayınevinin basılı olarak hoca kopyasını ulaştırması zaman almaktadır. Bu noktada hocanın basılı
kitabı incelemesi ve öğrencilerine sunması ve öğrencilerin de temin etmesi zaman alacak bir süreç
olduğundan zaman zaman eğitimde aksaklıklar yaşanmaktadır ve eğitim-öğretim takvimde belirlenen
günde başlayamamaktadır. Bu yüzden VitalSource’un sağladığı en büyük avantajlardan biri de eğitim
ve öğretimin gününde başlamasını sağlamasıdır.
Ders kaynağının öğrenciler ve öğretmenler tarafından temin edilmesi birden fazla yol vardır;

VitalSource – LMS entegrasyonu


VitalSource, kurumun kullandığı LMS ile entegre edilir.



Kurum için Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri ’ne bağlı bir alt hesap oluşturulur.



Hangi öğretmen, hangi ders kaynağını okutacak ise Çağlayan olarak o kitabı kurumun
hesabına aktarırız.



Öğretmen LMS içerisindeki VitalSource modülü sayesinde kitabı, ders kaynaklarına ekler.



Öğretmen LMS üzerinden kitaba ücretsiz erişir. Platforma email adresiyle ve belirleyeceği
şifre ile kayıt olduktan sonra http://bookshelf.vitalsource.com üzerinden de kitaba erişim
sağlayabilir.



Öğrenci LMS üzerinden kitaba erişmek istediğinde sistem kendisine erişim kodu sorar. (Erişim
kodunun nasıl temin edildiği alt başlıktadır.) Öğrenci erişim kodu girdikten sonra önünde iki
seçenek olur;
o

Email adresi ve belirleyeceği şifre ile kitabı açabilir.

o

SSO (Single Sign On) vasıtasıyla email adresi, şifre belirlemeden direkt kitabı açabilir.
Bu durumda VitalSource, kullanıcının LMS içerisindeki bilgilerini çeker (Kurum
entegrasyonun yapılması esnasında kullanıcı bilgilerini paylaş özelliğini açar ise…
Açmazsa sadece isim-soy isim bilgileri gözükür)

Çağlayan Web Sitesi ve Destek Birimi
Web sitemiz (www.caglayan.com) üzerinden temin edeceğiniz erişim kodu ile veya destek
birimimizle(destek@cagalyan.com) iletişime geçerek kitabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Erişim Kodlarının Temin Edilmesi
Erişim kodlarının temin edilmesinde iki model vardır;


Öğrencinin, Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri vasıtasıyla erişim kodu temin etmesi,
Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri web sitesi www.caglayan.com arka planında
VitalSource web servislerini çalıştırmaktadır. Web sitemiz içerisindeki e-kitap kategorisinde
yapacağınız aramayla kitabınızı bulabilirsiniz. (Aradığınız kitabı, sonuçlar arasında
göremiyorsanız destek@caglayan.com vasıtası ile kitabın talebini yapabilirsiniz.) Ödemenizi
yaptıktan sonra, web servis sizin için bir erişim kodu oluşturur ve mail adresinize detaylı bir
açıklamayla gönderir. Erişim kodunun oluşturulması ve mail olarak gönderilmesi işlemi,
otomatik olarak 1 saniyeden kısa bir sürede gerçekleşir.



Kurumun, Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri vasıtasıyla erişim kodu temin edip,
öğrenciye sunması
Eğitim teknolojileri vizyonu doğrultusunda, yetkililerimizin, kurumun eğitim teknolojileri
sorumlularıyla yapacağı görüşmeler neticesinde öğretmenlerin talepleri toplanır ve kuruma
teslim etmek üzere erişim kodları hazırlanır.

Erişim kodları iki türlü hazırlanır;


Her bir kod, bir kitaba karşılık gelecek şekilde,



Kurumun temin edeceği, bir kodun birden fazla kitabı içereceği paket şeklinde… Her
bölümde, her dönem okutulacak zorunlu dersler bellidir. Kurum eğer, istediği bölümlerin,
istediği sınıfları için zorunlu derslerin ders kitaplarını kapsayan bir paket talebinde bulunursa,
bu talep de karşılanır.

3.

Bookshelf’e Giriş – Kayıt – Kitap Ekleme

3.1.

Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarda

Çevrimiçi erişimi, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari gibi internet tarayıcıları ile
sağlayabilirsiniz. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda işletim sistemi gözetmeksizin, sadece internet
bağlantısıyla Bookshelf’e erişebilirsiniz. Bookshelf, internet tarayıcılarının son sürümlerine göre
kendini sürekli güncellemektedir. Bu yüzden kullandığınız tarayıcının güncel olması, Bookshelf’i en
güncel özellikleriyle kullanmanız açısından fayda sağlayacaktır.


http://bookshelf.vitalsource.com adresine gidiniz.



Ok ile gösterilen “Create an account” linkine tıklayınız.

NOT: Dilerseniz sayfanın en sağ alt kısmından sistemin ara yüz dilini değiştirebilirsiniz. 37 farklı dilde
kullanılabilir. Bunlara Türkçe de dahildir.


Email adresinizi giriniz ve “Next” butonuna basınız.



Gerekli alanları doldurduktan sonra “Create” butonu aktif olacaktır. Bunun için adınızı, soy
adınızı, güvenlik soru belirtme ve cevaplama ve en az 8 karakterli, içerisinde en az bir büyük
harf, bir küçük harf ve en az bir özel karakter (* özel karakter olarak kabul edilmez) içerecek
şekilde belirleyeceğiniz parola (Örneğin; Destek.123) kısımlarından sonra “Create” butonu
aktif olacaktır (Sağdaki gibi maviye dönüşecektir).



İlk kullanım olacağı için kısa bir bilgilendirme turu olacaktır.



“Next” deyip ilerleyebilir veya pencerenin dışına tıklayarak direkt kapatabilirsiniz.



Bookshelf’e hoş geldiniz. Hesabınız oluşturulmuştur. Kütüphanenizde henüz hiç kitap
olmadığı için aşağıdaki gibi bir pencereyle karşılaşacaksınız. “Redeem Code” ve “Browse
Store” butonlarını göreceksiniz. “



Redeem Code” seçeneği, eğer herhangi bir kitap için erişim kodu temin ettiyseniz, erişim
kodunuzu gireceğiniz bölümdür. Bu butona bastığınızda aşağıdaki gibi kutucuk çıkacaktır
karşınıza. Erişim kodunuzu “Code” yazan yere girmeniz gerekmektedir.



Erişim kodunuzu yukarıdaki gibi girdikten sonra “Redeem” butonuna basınız. Kitabınız,
kütüphanenize inecektir.

3.2.

Mobil Cihazlarda

Bookshelf kullanımı, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Android ve iOS uyumlu mobil
cihazlarda da (telefon, tablet) kolaydır. Öncelikle hangi mobil işletim sistemini kullanıyorsanız,
mağazasından “Bookshelf” uygulamasını indirip kurmanız gerekmektedir. Mobil cihazlarda,
Bookshelf’in ara yüz dilini telefonunuzun ara yüz dili belirlemektedir. Yani siz telefonunuzu İngilizce
ara yüz ile kullanıyorsanız, Bookshelf’in de ara yüz dili İngilizce olacaktır.
Not: Android ve iOS mobil uygulamaları arasında bazı farklılıklar vardır ki özellikle iOS uygulaması
gelişme aşamasındadır. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli geri dönüşler VitalSource Mobil Yazılım

Birimi’ne iletilmektedir. iOS mobil uygulamada hesap oluşturma bölümü ve erişim koduyla kitap
ekleme henüz yoktur. Yapım aşamasındadır.
Telefon ara yüzünüzün Türkçe olduğunu varsayarak Bookshelf ara yüzünü de Türkçe olacak şekilde
anlatacağız.
Aşağıda gösterilen adımlar ve ekran görüntüleri Android uyumlu mobil cihaz üzerinden alınmıştır.



Mağazanızda “Bookshelf” diye aratarak uygulamayı indirin ve yükleyin



Uygulama yüklendiğinde açılış ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.



Sağ alt kısımdaki “Hesap Oluştur” linkine tıklayınız.



Email adresinizi giriniz ve “Next” butonuna basınız. Kayıt esnasında kullanacağınız ara yüz
dilini en sağ alt kısımdan değiştirebilirsiniz.



Gerekli alanları doldurduktan sonra “Create” butonu aktif olacaktır. Bunun için adınızı, soy
adınızı, güvenlik soru belirtme ve cevaplama ve en az 8 karakterli, içerisinde en az bir büyük
harf, bir küçük harf ve en az bir özel karakter (* özel karakter olarak kabul edilmez) içerecek
şekilde belirleyeceğiniz parola (Örneğin; Destek.123) kısımlarından sonra “Create” butonu
aktif olacaktır (Sağdaki gibi maviye dönüşecektir).



“Create” dedikten sonra Bookshelf hesabınız oluşturulmuş olacak ve otomatik olarak sizi
kişisel kütüphanenize yönlendirecek.



Karşınıza öncelikle “Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi” penceresi çıkacak. Kutucuğu
işaretleyin ve “Devam” butonuna dokununuz.



Bookshelf’ e hoş geldiniz. Artık kütüphanenizi kişisel kitaplarınızla doldurabilirsiniz.



Kütüphanenizde henüz hiç kitap olmadığı için karşılaşacağınız ekran aşağıdaki gibidir.



Kütüphanenize kitap eklemek için bir erişim kodu temin ettiyseniz. Kodunuzu kullanmak
oldukça basit olacaktır. Öncelikle sol üst köşede duran ve birbirine paralel üç çizgili ikona
dokununuz. Kırmızı daire içerisindeki “Kullan” a dokununuz.



3.3.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacak. Erişim kodunuzu girdikten sonra “Kullan”
butonuna dokunduğunuzda kitabınız kütüphanenize eklenecektir.

Çevrim dışı (Offline) Kullanım

İnternetiniz olmasa bile Bookshelf’i kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yapılan araştırmada öğrencilerin
%87’sinin VitalSource’u tercih etmesindeki en büyük sebep, çevrim dışı olarak kullanılabilmesi
olmuştur.
Herhangi bir zaman diliminde çevrim dışıyken yaptığınız hareketler, çevrim içi olduğunuzda diğer
cihazlarınıza aktarılır. Üstelik hareket saati olarak da çevrim dışı olduğunuz zaman dilimi belirtilir.

3.3.1. Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlarda Çevrim Dışı Kullanım
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar aynı tür bilgisayar olarak kabul edilir. Burada önemli olan işletim
sisteminizdir. Aşağıda, ekran görüntüleriyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çevrim dışı kullanım
anlatılmıştır.


http://support.vitalsource.com adresine gidiniz.



Sayfanın orta kısmında bulunan “Download Bookshelf” e tıklayınız.



Çıkan sayfada, kullandığınız işletim sistemine göre ürünü seçiniz.
Not: Ürün seçimi, kurulumu ve kullanımı Windows 10’a göre açıklanmıştır. Aynı işlemler
diğer işletim sistemleri için de geçerlidir.



İşletim sisteminize göre ürünü seçin, indirin ve yükleyin.



Bookshelf’i açınız.



Bookshelf hesabı oluştururken belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz ve “kütüphanenizi
Bookshelf masaüstü uygulamasında açınız



Kütüphanenize yeni bir kitap eklediğinizde, uygulama bunu size bildirir ve sizin onayınızla
bunu kendi içerisine indirmek ister.
Not: Bookshelf masaüstü kullanımında, sahip olduğunuz kitaplar bilgisayarınızın herhangi bir
klasörüne taşınamaz kopyalanamaz. Uygulama içerisinde kullanılır.



Yeni bir kitap eklediğinizde veya masaüstü uygulamasını yeni açıyorsanız, sistem
kütüphanenizdeki kitapları kendi içine indirmek isteyecektir. Bunun da sebebi kitaplarınızın
çevrim dışı kullanımıdır. İnternetiniz varken uygulamaya indirdiğiniz kitaplar, internet
bağlantınızın olmadığı zamanlarda da kullanılabilir.



İndir dediğinizde görüntü aşağıdaki gibidir.



Artık hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak masaüstü uygulamada kitabınız hazır.



Çift tıklayarak kitabınızı açıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

3.3.2. Mobil Cihazlarda Çevrim Dışı Kullanım
Mobil cihazlarda kitaplarınızın çevrim içi ve çevrim dışı kullanımı aynı mobil uygulama üzerinden olur.
Kullandığınız mobil işletim sistemine uygun mağazaya girerek “Bookshelf” uygulamasını indirip,
yükleyebilirsiniz.

4.

Bookshelf’in Kullanımı

Bookshelf’e internet tarayıcısından, mobilden ve masaüstü uygulamalarından nasıl erişim sağlanır,
temin edilen bir kod nasıl kullanılır ve çevrim içi – çevrim dışı kullanımı öğrendik.
Sırada kitaplarınızı en etkili şekilde kullanabilmeniz için Bookshelf’in panellerini, araçlarını kısacası
“Bookshelf Kitaba ve Kullanıcısına Ne Katar” sorusunu cevaplayacağız.
Öncelikle internet tarayıcımız üzerinden Bookshelf’e tekrar erişeceğiz ve her bir özelliğini teker teker
açıklayacağız.


http://bookshelf.vitalsource.com adresinden belirlediğiniz mail adresi ve şifrenizle giriş
yapınız. Kütüphaneniz açılacaktır.

1. “Shop Now” sizi VitalSource mağazasına yönlenir. Fakat buradaki fiyatlar US ve UK
fiyatları olduğu için kitap temin etmek isteyen kullanıcıların VitalSource mağazasına değil
de www.caglayan.com veya destek@caglayan.com adreslerine yönelmesi gerekmektedir.
Yine de hangi kitabı alacağınıza karar vermek açısından www.vitalsource.com ve
www.vitalsource.com/en-uk faydalı olacaktır.
2. “Redeem” erişim kodunuzu gireceğiniz bölümdür. Erişim kodunuzu girerek, kitabınızı
kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

3. “Manage”, paylaşım, highlight (fosforlu kalem) ayarlarınızı yaptığınız bölümdür. Aynı
zamanda kütüphanenizi güncellemenizi sağlar.

4. Kişisel bilgilerinizin bulunduğu ve hesap bilgilerinizle ilgili değişiklik yapabileceğiniz
bölüm. Bu bölümde;

4.1. Masaüstü uygulamanızı açar
4.2. Masaüstü uygulama indirme sayfasına yönlendirir.
4.3. Kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

4.4. Bookshelf’i kullandığınız cihazların kaydını gösterir.
4.5. Kitaplarınızın bulunduğu alanı açar
4.6. VitalSource mağazasına yönlendirir.
4.7. http://support.vitalsource.com adresine yönlendirir fakat Türkiye temsilcisi olarak
tüm ihtiyaçlarınızı destek@caglayan.com adresine yönlendirmeniz gerekmektedir.
5. Gelişmiş arama fonksiyonudur. Arayacağınız anahtar kelime kütüphaneniz içerisindeki
tüm kitaplarda aratılır ve tüm sonuçları tek bir panelde görürsünüz. Sonuçlar, anahtar
kelimenin hangi kitapta, hangi sayfada ve paragrafta bilgilerine kadar size sunulur.
6. Kitaplarınızı kategorilerine göre listeler. İşletme kitapları, Tıp kitapları, Hukuk kitapları vs.
7. Kitap ismine göre arama yapar.
8. Okuduğunuz kitaplar veya tüm kitaplar olarak filtreleme yapar.
9. Alfabetik sıraya göre (A-Z veya Z-A) kitaplarınızı sıralamanızı sağlar.
10. Kitaplarınızın görünümünü liste veya küçük resimli olarak değiştirir.

4.1.

Kitap içerisindeki Bookshelf özellikleri

Yukarıda, henüz kitabınızı açmadan Bookshelf’in ara yüzüne bir göz attık. Şimdi ise kitabımızı açıp
Bookshelf’in kitap üzerindeki özelliklerine göz atacağız.


Bookshelf’iniz içerisindeki istediğiniz kitabı açın.

Not: Aşağıdaki numaralandırılmış maddeler, yukarıdaki ekran görüntüsündeki numaralandırılmış
kısımlara denk gelmektedir.
1.

Kitaptan çıkarak sizi Bookshelf ana sayfasına yönlendirir.

2.

Sol Paneli Açar;
2.1. “Library” Bookshelf ana sayfasına yönlendirir.
2.2. “Sharing” diğer Bookshelf kullanıcılarıyla etkileşimde
bulunabileceğiniz paylaşım ayarları paneli.
“Sharing” bölümünü
açtığınızda karşınıza
yandaki gibi
“Subscriptions” ve
“Friends” bölümlerinin
olduğu bir pencere açılır.

“SUBSCRIPTIONS” kısmını
açtığınızda karşınıza bir
email alanı çıkacaktır.
Aynı kitabı kullanmak kaydı ile, mail adresini yazdığınız kişinin kitabına
abone olursunuz. Yani, karşı tarafın kendi kitabı üzerinde yaptığı bütün
işaretlemeler ve notlar sizde de çıkar. “FRIENDS” bölümünde ise mail
adresi bölümüne, yine aynı kitabı kullanmak kaydı ile mail adresini
yazdığınız kişiye sizin işaretleriniz ve notlarınız aktarılır. Yani bu sefer de siz
karşı tarafa bilgi göndermiş olursunuz. “SUBSCRIPTONS” ve “FRIENDS”
bölümlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır; ister
“Subscription” ile karşıdan bilgi almak isteyin, isterseniz de “Friends” ile
karşı tarafa bilgi göndermek isteyin, işaretlemelerinizin ve notlarınızın
“Public”, “Private” ayarları olacaktır ve bu ayarların bilgi almaya ve vermeye izin verdiği doğrultuda
bilgi alıp gönderebilirsiniz.
2.3.
“Highlighters” fosforlu kalem aracınızdır. Bu bölüm içerisinde, fosforlu kaleminizin rengini,
renklerin ismini (hangi renk ne anlama geliyor?) ve “Public” – “Private” ayarlarını belirleyebilirsiniz.

“Highlighters” bölümünde gördüğünüz
gibi renkler, bu renklerin size neyi
anımsatacağına dair bir isim (Örn: Sınav
notun, final notu gibi), ve bu rengin
güvenlik ayarı bulunmaktadır. Bir renk
“Private” ise karşı taraf bu renkle yapılan
işaretleri ve bu renge bağlı notları
göremez. Aynı şekilde siz de bu renkle
yaptığınız işaretleri ve notları karşı tarafa
gönderemezsiniz. “Public” ise hem siz
karşı tarafa gönderebilirsiniz hem de karşı
taraf sizden çekebilir. “Friends Only” ise
sadece “Friends” bölümünde eklediğiniz kişilerle paylaşımda bulunabilirsiniz.
2.4.
“Update Library” kütüphanenizi günceller.
2.5.
“Redeem” erişim kodunuzu kitaba dönüştürür, kütüphanenize ekler.
2.6.
“User Info” kişisel bilgilerinizin bulunduğu bölümü açar.
2.7.
“Devices” Bookshelf hesabınızın tanımlı olduğu cihazları gösterir. En fazla 2 mobil ve 2
masaüstü olmak üzere toplamda 4 cihazda tanımlı Bookshelf hesabınız olabilir.
2.8.
“Bookshelf” dijital kütüphanenize götürür.
2.9.
“Shop Now” VitalSource mağazasına götürür.
2.10. “Support” http://support.vitalsource.com adresine götürür. Türkiye destek birimi
destek@caglayan.com dur.
2.11. “About” VitalSource ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfaya götürür.
2.12. “Feedback” Bookshelf’i değerlendirebileceğiniz bölümdür. Yaptığınız her değerlendirme
dikkate alınır.
2.13. “Sign Out” Bookshelf hesabınızdan çıkış yapar.
3.

“Bookshelf Labs” ı açar. Bu bölüm içerisinde

“ScratchPad” kitap üzerinde çalışma yaparken, anlık ve hızlı not
alabileceğiniz bir alan sunar size ve bu notlarınızı yazdırabilirsiniz.
“Night Display” özelliği ekranı sarartarak, gözünüzü yormayacak şekilde
daha okunabilir bir görüş sunar.
“Review Mode” ise kitap üzerindeki tüm highlights ve notlarınızı tek bir
alanda toplayarak, sınavlarınıza hazırlıkta büyük kolaylık sağlar. Highlights
ve notlarınızın sıralaması nasıl olursa olsun, sayfa numarasına göre sıralar
ve size ilerleme durumunuzu gösterir.

4.
Gelişmiş arama fonksiyonu, kitap içerisinde arama yapmanıza imkân verir. Aradığınız anahtar
kelimenin veya kelimelerin, kitabın hangi bölümünde olduğunu sonuç bölümünde gösterir. Tek tıkla
da o anahtar kelimenin bulduğu paragrafa gidebilirsiniz.
5.
“Table of Content” yani “İçindekiler” bölümünü açar. Buradan istediğiniz üniteye veya alt
başlıklarına geçiş yapabilirsiniz.
6.
“Notebook” bölümü kitap içerisindeki tüm notlarınızı renkleriyle birlikte görebileceğiniz
bölümdür. “Ben hangi sayfada nereye not almıştım?” diye aklınızdan geçirirseniz, “Notebook” kısmı
sizi büyük bir zahmetten kurtaracaktır. Ayrıca Microsoft OneNote ile de entegre çalıştığından dolayı
notlarınızı OneNote hesabınıza aktarabilirsiniz.
7.

“Figures” bölümü ise kitap içerisindeki resimleri tek bir yerde görebileceğiniz bölümdür.

8.
“Add Bookmark” bölümü bulunduğunuz sayfaya yer işareti koymanızı sağlar. Sayfalar
arasında ilerlerken her an dönme ihtiyacı duyabileceğiniz bir sayfa var ise, o sayfaya bookmark
eklemek işinizi kolaylaştıracaktır. Birden fazla yer işareti olduğunda da yanındaki ok işaretinden yer
işaretleriniz arasında geçiş yapabilirsiniz.
9.

Direkt sayfa numarası girerek istediğiniz sayfaya ulaşmanızı sağlar.

10.
Ok ile gösterilen çizgi “timeline” dır. Farenizle timeline üzerine tıklayarak, kitabın timeline
üzerine denk gelen sayfasına hızlı geçiş sağlayabilirsiniz.
11.
Highlight Mode u aktif hale getirir. Yani üzerinden imleç ile seçtiğiniz yazıları ikinci bir adım
olmaksızın highlight eder.

12.

“Resize Text” yazı boyutunu büyültmenize veya küçültmenizi sağlar.

13.

“Print Pages” bulunduğunuz sayfayı ya da belirlediğiniz aralıktaki sayfaların çıktısını alır.
Önemli Not: Yayınevleri genelde tüm kitabın tek seferde çıktı alınmasına müsaade etmez ve
bu yazdırma özelliğini kısıtlar. Kimi yayınevi tek seferde 30 sayfa çıktı almaya izin verir, kimisi
10 sayfa kimisi de 2 sayfa. Örneğin, sahip olduğunuz kitabın tek seferdeki çıktı alma limiti 10
sayfa ve siz 20 sayfa çıktı almak istiyorsunuz. Bu durumda iki defa yazıcı özelliğini kullanmanız
gerekir.

14.
“Citiation” bulunduğunuz sayfada alıntı vermenizi sağlar. Bilindiği üzere akademik bir makale
yazarken, farklı kaynaklardan alınan bilgiler için alıntı vermeniz gerekmektedir ve bu alıntıların yazım
formatları olmaktadır. Alıntı yapacak kişinin de bu formatlara uyması gerekmektedir. Bookshelf
içerisindeki alıntı aracı ile MLA, APA ve Harvard formatlarında hazır alıntı alabilirsiniz.
15.

Kitabın linkini panoya kopyalamanızı sağlar.

4.2.

Videolarla Bookshelf

4.2.1. Erişim Kodumu Nasıl Kullanabilirim?
Bir erişim kodunuz var ve bunu kullanmak istiyorsunuz. Aşağıdaki linkten bu konuyla ilgili videoya
ulaşabilir, erişim kodunuzu nasıl aktif hale getirebilirsiniz izleyebilirsiniz.
Erişim Kodu Nasıl Kullanılır?

4.2.2. Highlight (İşaretleme) ve Not Alma
Erişim kodunuzu girdiniz ve kitabınız kütüphanenize geldi. Kitabınızı hemen kullanmak, kullanırken
önemli gördüğünüz yerleri işaretlemek ve üzerlerine not almak istiyorsunuz. Aşağıdaki linkten bu
konuyla ilgili videoya ulaşabilirsiniz.
Not: Bookshelf, tarayıcıların en son sürümüne göre kendini güncellemektedir. Videodaki kullanım
ile kendi kullanımınız arasında farklılıklar görüyorsanız tarayıcınızın güncel olmamasından
kaynaklanabilir. Yardım için destek@caglayan.com a başvurun.
Bookshelf – Highlight (İşaretleme) ve Not Alma

4.2.3. Kolay Kullanım Araçları (Arama Fonksiyonu, Not Defteri, İçindekiler, Figürler)
VitalSource üzerinde dijital kitap kullanımının sağladığı birtakım avantajlar vardır. VitalSource’un
barındırdığı araçlar, kullanıcıyı kitap okumaya ve araştırmaya teşvik etmek vizyonu ile
oluşturulmuştur. Bu araçların bir kısmı da gelişmiş arama fonksiyonu, not defteri, içindekiler ve
figürler bölümüdür. Aşağıdaki videomuzda bunların kullanımını izleyebilirsiniz.

Arama Fonksiyonu, Not Defteri, İçindekiler, Figürler

4.2.4. Paylaşım ve Highlighter (İşaretleyici) Ayarları
Bildiğiniz üzere VitalSource içerisinde sadece ders kitapları yer barındırmaktadır. Platform her ne
kadar kullanıcıya özel bir kütüphane sunsa da etkileşimli kullanıma da imkân vermektedir. Yani
kendinizi bir sınıfın içerisinde düşünürseniz ve bir sınıfı da oluşturan en önemli iki unsurun öğretmen
ve öğrenci olduğunu varsayarsak, öğrenci – öğrenci ve öğrenci – öğretmen etkileşimi dersi daha
keyifli hale getirecektir. Dersin öğretmeni kitapta çalışmanız gereken bölümleri kendi kitabında
işaretler ve bu işaretlemeleri sizin de görmenizi sağlayabilir veya siz kitabınız üzerinde önemli
gördüğünüz kısımları dilediğiniz arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.
Paylaşım ve Highlighter (İşaretleyici) Ayarları

4.2.5. Bookshelf Mobil
Nereye gidersek gidelim yanımızdan eksik etmediğimiz telefonlarımız, ders kaynaklarımıza ulaşmamız
konusunda en büyük yardımcımız olacaktır. VitalSource Bookshelf mobil uygulamaları masaüstünde
olduğu gibi kolay kullanım sağlayacaktır. İnternet tarayıcısı üzerinden sahip olduğunuz imkanlar,
mobil uygulama üzerinden de sizin olacaktır. Daha detaylı incelemek için videomuzu izleyebilirsiniz.
Bookshelf Mobil

4.2.6. Hoca Kopyası Talepleri
Hocalarımız henüz hangi kitabı okutacaklarına karar vermediklerinde, istedikleri başlıklarda
VitalSource üzerinden arama yapabilirler. Arama sonrasında denemek istedikleri kitabın kopyasını
talep edebilirler. Dilerseniz destek@caglayan.com vasıtası ile istediğiniz başlıklarda alternatif kitap
talebinde bulunabilir veya kullanacağınız kitap belli ise hoca kopyasını direkt Çağlayan üzerinden
yapabilirsiniz. Hoca kopyası talebinde bulunmak için videomuzu izleyebilirsiniz.
Hoca Talepleri

