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IEEE eBooks
Collections

❑ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1968 yılında kurulmuş,

dünyanın en büyük teknik profesyoneller birliğidir.

❑ Elektrik mühendisliği, elektronik, bilgisayar bilimi ve çok daha fazla konuda dünyanın

güncel literatürüne açılan kapı

❑ TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal lisans kapsamında tüm üniversitelerimiz, IEEE Xplore

platformu üzerinden dergilere, konferans serilerine ve standartlara erişim

sağlamaktadırlar.

❑ IEEE Xplore platformundan sunulan yayınevleri,

❑Artech House eBooks Library

❑IEEE-Wiley Telecommunications eBooks Library

❑IEEE-Wiley eBooks Library

❑MIT Press eBooks Library—The Computing & Engineering

Collection

❑Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks

❑River Publishers eBooks Library

❑Princeton University Press

❑Wiley Data and Cybersecurity eBooks Library

Satın

Alma



IEEE eBook 
Collections

ARTECH HOUSE EBOOKS LIBRARY

▪ RF/Mikrodalga Tasarımı, İletişim, Radar Mühendisliği, Elektronik Savunma, Sensör

Teknolojisi, GPS / GNSS, Fotonik, Nanoteknoloji, Siber Güvenlik, Blok Zinciri Teknolojisi

ve daha fazlası…

▪ Tamamı yeni ve güncel 740+ ekitap bulunmaktadır. Her yıl 35 kadar yeni ekitap

eklenmesi sağlanmaktadır.

▪ Yazarların %85’i IEEE mensubu kişilerden oluşmaktadır.

IEEE-WILEY EBOOKS LIBRARY

▪ Bu e-Kitap koleksiyonu, diğer büyüyen araştırma alanlarının yanı sıra Biyomühendislik,

Enerji ve İletişim Teknolojileri başta olmak üzere çok sayıda içerik alanını kapsamaktadır.

▪ Yakın zamanda IEEE Computer Society Press (CSP) ve IEEE Standards Information

Network (SIN) ekitapları da bu koleksiyona dahil edilmiştir.

▪ Koleksiyonda 1000+ ekitap bulunmaktadır, bunların yaklaşık 300 tanesi son 5 yıla ait

yayınlardır.



IEEE eBook 
Collections

MIT PRESS EBOOKS LIBRARY—THE 

COMPUTING & ENGINEERING COLLECTION

▪ IEEE’nin MIT Press ile yaptığı partnerlik anlaşması sonucu ortaya çıkan

yüksek kaliteli yayınların bulunduğu bir koleksiyondur.

▪ Bilgisayar Bilimi, Yapay Zeka, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Programlama, Bilgi

Teknolojisi Ve Elektrik Mühendisliği konularında yayınlar içermektedir.

▪ Koleksiyonda 850+ ekitap bulunmaktadır.

IEEE-WILEY TELECOMMUNICATIONS EBOOKS

LIBRARY

▪ Özellikle telekomünikasyon alanına odaklanmış özel bir koleksiyondur.

▪ 1999’dan günümüze toplamda 700+ ekitap bulunmaktadır.

▪ Özellikle çok bölümlü ekitaplarda sadece istenilen bölümü indirme

imkanı bulunmaktadır.



IEEE eBook 
Collections

NOW PUBLISHERS FOUNDATIONS AND TRENDS® TECHNOLOGY 
EBOOKS

▪ Tamamen yeni bir konuyu araştırmak isteyen, mühendislik veya

bilgisayar bilimlerinde yeni kabul edilen konu alanlarında

yayınlar yapmaktadır.

▪ Okuyucuların trend olan konular hakkında özet ve güncel

bilgilere hızlıca erişmesini sağlamaktadır.

▪ Koleksiyonda 600+ ekitap bulunmaktadır. Her yıl 40 kadar yeni

ekitap koleksiyona eklenmektedir.

WILEY DATA AND CYBERSECURITY EBOOKS LIBRARY *

▪ Veri gizliliği ve siber güvenlik alanındaki en son gelişmeleri içeren yayınlar

içerir.

▪ Bilgisayar güvenliği, kriptografi, ağ oluşturma/güvenlik, veri analizi, veri

madenciliği, bilgi keşfi, iletişim sistemleri güvenliği ve çok daha fazlası gibi

konuları kapsar.

▪ Koleksiyonda 200+ ekitap bulunmaktadır. Her yıl 20 kadar yeni ekitap

koleksiyona eklenmektedir.



IEEE eBook 
Collections

RIVER PUBLISHERS EBOOKS LIBRARY

▪ İletişim, Devreler ve Sistemler, Bilgi Bilimi Ve Teknolojisi, Siber

Güvenlik Ve Dijital Adli Tıp gibi çok çeşitli mühendislik alanlarını

içerir.

▪ Koleksiyonda yaklaşık 340+ ekitap bulunmaktadır.

▪ Her yıl 30 kadar yeni ekitap eklenmesi sağlanmaktadır.

PRINCETON UNIVERSITY PRESS

▪ Koleksiyonu, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, matematik, fizik ve

astronomi, bilim ve bilgi tarihi dahil olmak üzere çok çeşitli teknoloji alanlarını

kapsamaktadır.

▪ IEEE, Princeton University Press'in kütüphaneler için bilimsel ve teknik

içeriğini bir araya getirmekte ve dünyanın önde gelen bilim adamlarından

bazılarının yanı sıra birkaç Nobel Ödülü kitabı da bir araya getirmektedir.

▪ 350+ ekitap



IEEE eBook 
Collections

ERİŞİM AVANTAJLARI

• Paket halinde sunulur ve satın alım modelini kapsamaktadır.

• Eş zamanlı sınırsız kullanıcı ve sınırsız indirme hakkı sunmaktadır.

• PDF formatında indirilebilir.

• Platfom ücreti yoktur.

• Adobe digital editions vb gibi bir program kurma zorunluluğu 

yoktur.

• İndirilen PDF’ ler kendi kendini yok etmez, ömür boyu bilgisayarda 

saklanabilir.

• MARC kayıtları vardır.

Satın

Alma



CAB eBooks

❑ CABI, tarım ve çevre sorunlarını çözmek için dünya çapında insanların

yaşamlarını iyileştiren uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

❑CABI, 49 Üye Ülke arasında Birleşmiş Milletler anlaşma düzeyinde bir anlaşma ile

kurulmuştur.

❑CABI, bir asırdan fazla bilimsel çaba sunmaktadır.

❑ TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal lisans kapsamında ziraat – hayvancılık – su ürünleri –

orman – tarım ile ilgili bölümleri olan üniversitelere CAB Abstract erişimi

sağlanmaktadır.

❑ Yaklaşık 1000 e-Kitap mevcuttur. Konu Alanları;

❑ Tarım

❑ Bahçecilik / Ormancılık

❑ İnsan Sağlığı ve Beslenme

❑ Uluslararası Kalkınma

❑ Çevre ve Bitki Bilimi

❑ Beşeri Bilimler

❑ Turizm

❑ Veterinerlik ve Hayvan Bilimi
Satın

Alma

Abonelik



CAB eBooks

❑ Platform ücreti yoktur.

❑ Eşzamanlı kullanıcı, indirme, yazdırma, paylaşma veya kütüphaneler arası ödünç

verme için herhangi bir sınırlama yoktur.

❑ e-Kitap paket fiyatları, tek tek satın alma maliyetinin çok altındadır.

❑DRM yoktur.

❑PDF formatında indirilebilir

❑Counter uyumlu kullanım istatistikleri

❑MARC kayıtları sağlanmaktadır.

Satın

Alma
Abonelik

ERİŞİM AVANTAJLARI



❑ Institution of Civil Engineers (ICE) 95.000’den fazla üyesi

bulunan uluslararası bir meslek birliğidir.

❑Tamamıyla İnşaat Mühensiliği ve ilgili bulunan alanlarda yayınlara

sahip ICE Publishing, 1836’dan bu yana köklü bir yayınevidir.

❑ICE Publishing, sunduğu dergiler, kitaplar ve arşivlerle hem

araştırmacılara hem de sektörde çalışan mühendislere referans

oluşturmaktadır.

❑Mevcut durumda;

❑35 hakemli dergi ve

❑2000 civarı ekitabı bulunmaktadır.

❑ Dünyanın en büyük inşaat mühendisliği e-Kitap koleksiyonunu

oluşturmaktadır.

Satın

Alma



AIP Publishing
Books

❑ American Institute of Physics (AIP) 1931 yılında 

kurulmuştur. 

❑Fizik Bilimi’ nde dünyanın en önde gelen yayıncısıdır.

❑Akademik dergi yayıncılığına da kuruluşundan hemen sonra 

başlamıştır.

❑AIP dergileri, ANKOS anlaşması kapsamında olup; 2022 yılı 

itibariyle Türkiye’den 17 abone bulunmaktadır. 

Satın

Alma



AIP Publishing
Books

❑ Konu Alanları

❑ Yoğun Madde

❑ Matematiksel ve Teorik Fizik

❑ Nanoteknoloji

❑ Malzeme Bilimi

❑ Biyofizik ve Mühendislik

❑ Optik ve Fotonik

❑ Uygulamalı Fizik ve Mühendislik

❑ Uygulama Alanları

❑ Akustik, Gürültü ve Titreşim

❑ Eğitim

❑ Enerji

❑ Sağlık ve Tıp

❑ Bilgi Gösterimi

❑ Enstrümantasyon

❑ İmalat

❑ İşleme



AIP Publishing
Books

❑ First Collection

❑10 kitaplık başlangıç paketini içermektedir.

❑AAPT Book Archive

❑1977 itibari ile yayınlanmış 34 ekitap.

❑ İndirilebilir 

❑ DRM kısıtlaması bulunmamaktadır,

❑ Bölüm ve kitap kullanımını gösteren istatistikler sunulmaktadır,

❑ Çoklu formatta erişim imkanı sunulmaktadır,

❑ Referans listelerinde CrossRef bağlantısı sağlanmaktadır,

❑ Baskı alabilme imkanı sunulmaktadır.



IGROUP Ebooks

❑ IGroup, kuruluşu 1983 yılına uzanan ve günümüzde 14 ülkede çalışma ofisi

bulunan çok uluslu bir organizasyondur.

❑100 farklı yayıncıya ait ekitaplar IGroup platformu üzerinden sunulmaktadır.

❑ İngilizce başta olmak üzere, Çince, Japonca, Korece, Arapça, İspanyolca ve

Portekizce alanında ekitaplar da erişime sunulmaktadır.

❑ Tam metin arama özelliği, kütüphanelerin OPAC sistemlerine doğrudan entegre

edilebilmektedir.

❑ Ekitapların kullanımı için ek bir program kullanılması gerekmez.

❑ Tüm ekitaplar için MARC kayıtları sağlanmaktadır.

EBA

Abonelik
Satın

Alma



Üniversite 
Yayınevleri

❑Columbia University Press (CUP)

❑University of Chicago Press

❑Manchester University Press (MUP)

❑Amsterdam University Press (AUP)

❑ Edinburgh University Press (EUP)

❑University of California Press (UC

Press)

❑ Liverpool University Press (LUP)

❑ 7 üniversite yayınevinin 15.000+ yayını bulunmaktadır.

❑ Ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler alanında yayınlar yer almaktadır.

❑ Alt başlıklar olarak; Sanat, Siyasal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Tarih, Dil Bilim,

Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve Edebiyat alanında çalışmalar bulunmaktadır.

❑ İşletme ve Yönetim, Hukuk, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri diğer ele alınan

konular arasındadır.

Üniversite Yayınevleri



ROWMAN AND LITTLEFIELD PUBLISHING (RLPG)
▪ 1949 yılında kurulmuş bağımsız bir yayınevidir.

▪ Eğitim Bilimleri, Ulusal Güvenlik, Kütüphane ve Arşivcilik, İş ve Yönetim, Müze Yönetimi,
Psikoterapi gibi çok çeşitli alanlarda yayınları bulunan bir yayınevidir. Akademik içerikteki
kitaplarının yanı sıra ders kitapları (textbook) da koleksiyonda bulunmaktadır.

▪ 22.000+ başlık bulunmaktadır.

REAKTION BOOKS

▪ 1985 yılında İskoçya’da kurulmuş bir yayınevidir.

▪ 900+ başlık bulunmaktadır.

▪ Özellikle Mimari, Sanat ve Tasarım alanında yüksek kaliteli yayınlara sahiptir. Bunun yanı sıra
tarih, gastronomi gibi çeşitli alanlarda da çalışmaları bulunmaktadır.

Beşeri ve Sosyal Bilimler

HART PUBLISHING
▪ Hart Publishing, Birleşik Krallık’taki en büyük bağımsız akademik hukuk yayınevi olma özelliğini

taşımaktadır.

▪ Finans ve Bankacılık Hukukundan Tüketici Hukukuna kadar hukukun hemen her alanında

yayınları mevcuttur.

▪ 1600+ başlık bulunmaktadır.



NATIONAL BOOK NETWORK
▪ 6500+ başlık bulunmaktadır.

▪ Kuzey Amerika bölgesinin en büyük yayınevleri arasında yer almaktadır.

▪ Kişisel Gelişimden Yaşam Bilimlerine uzanan çok geniş bir alana yayınları olan köklü bir yayıncı.

FACET PUBLISHING

▪ 2002 yılında kurulmuştur.

▪ 200+ başlık bulunmaktadır.

▪ Kütüphanecilik, Arşivcilik, Kütüphane Teknolojileri, Kütüphane Yönetimi, Bilgi

Yönetimi gibi konularda yayınları bulunmaktadır

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA)

▪ 500+ başlık bulunmaktadır.

▪ Kütüphanecilik alanında dünyanın en eski ve en büyük birliği olan ALA’nın resmi yayınevidir.

▪ Kütüphanelerde satın alma süreçlerinden, kütüphane binalarına kadar kütüphanecilik

alanında pek çok konu özelinde yayınları bulunmaktadır.

Beşeri ve Sosyal Bilimler



PACKT PUBLISHING
▪ 2004 yılında kurulmuştur.

▪ 5600+ ekitap yayınlamıştır.

▪ Görselleştirme, Yapay Zeka, Bulut Sistemleri, Büyük Veri, Uygulama Geliştime, Oyun
Geliştirme, Web Tasarımı, Ağ ve Sunucular konularında ekitaplar yayınlamışlardır.

▪ Yayınladıkları ekitapları videolarla desteklemektedir; yayın içerisinde geçen kodları,
uygulama örneklerini web siteleri üzerinden de paylaşmaktadır.

MORGAN & CLAYPOOL (M&C)

▪ Yoğunlukla Bilgisayar Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik alanlarında yayınların
haricinde, Yaşam Bilimleri, Tıbbi Bilimler, Biyomedikal alanlarını da kapsayan geniş
içerik.

▪ 1200+ ekitap bulunmaktadır.

Bilim, Mühendislik ve Teknoloji



Bilim, Mühendislik ve Teknoloji
ALPHA SCIENCE INTERNATIONAL (ASI)

▪ Alanında 80 yıldan fazla tecrübesi olan uzmanlar tarafından 2000 yılında kurulmuş

bir yayın evidir.

▪ Temel Bilimler, Teknoloji, Mühendislik alanları, Matematik ve Tıp alanlarında ders

kitapları (textbook) ve profesyonellere yönelik ekitaplara sahip bir yayınevidir.

▪ 400+ ekitap bulunmaktadır.

MOMENTUM PRESS

▪ 2007 yılında Mühendislik,

Uygulamalı Bilimler ve

Teknoloji alanlarında yayınlar

yapmak üzere kurulmuştur.

▪ 200+ ekitap bulunmaktadır.

• Endüstri Mühendisliği

o Endüstri ve Sistem Müh. 

o Mühendislik Yönetimi

o İmalat ve Süreçler

o Kurumsal Müh. ve Sürdürülebilirlik

• Elektrik Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Malzeme Mühendisliği



BUSINESS EXPERT PRESS (BEP)

▪ 1002 ekitap bulunmaktadır.

▪ Pazarlama, Yönetim, Ekonomi, Finans ve Muhasebe, Operasyonlar ve Bilgi Sistemleri, Özel Konular
olmak üzere 6 ana bölüme ayrılan koleksiyon alt başlıklara sahiptir. Özellikle, Operasyonlar ve Bilgi
Sistemleri bölümü kendi altında Büyük Veri, Bilgi Sistemleri gibi detaylı ve yenilikçi alanlarda
yayınları içermektedir.

İşletme ve Yönetim

BERRETT-KOEHLER PUBLISHERS

▪ 235 sesli kitap, 752 ekitap olmak üzere toplamda 987 yayın bulunmaktadır.

▪ Liderlik, Küresel Dönüşüm, Yeni Normale Uyum Sağlama, Irkçılık Karşıtı Hareket, Değişen

Dünyada Liderlik gibi özellikle son aylarda öne çıkan konuları kapsayan seçilmiş

kitaplardan oluşan seçkileri bulunmaktadır.

ROTHSTEIN PUBLISHING

▪ Rothstein Publishing, İş Sürekliliği Yönetimi, Afet Yönetimi ve Acil Durum, Risk ve Kriz

Yönetimi gibi alanlarda en önemli yayınlar sahip bir yayınevidir.

▪ 40+ ekitap bulunmaktadır.



F. A. DAVIS

▪ 1879’dan günümüze hizmet vermekte olan Amerikalı bir
yayınevidir.

▪ Ağırlıklı olarak Hemşirelik, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında
yayınları bulunmaktadır. Fizik Tedavi, Mesleki Terapi, Sporcu
Sağlığı, Klinik Laboratuvar Bilimleri, Tıbbi Yardım, Solunum
Terapisi Ve Cerrahi Teknolojileri alanlarında da yayınları
bulunmaktadır.

▪ 500+ ekitap bulunmaktadır.

Tıp ve Sağlık Bilimleri

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

▪ 1844’te kurulan dernek, psikiyatri alanında dünyadaki en eski ve büyük

derneğidir.

▪ Çocuk Psikiyatrisinden, Travma Sonrası Bozukluklara kadar çok geniş bir

alanda yayınları bulunmaktadır. 345+ ekitap bulunmaktadır.



ONCOLOGY NURSING SOCIETY (ONS)

▪ 1975’den günümüze faaliyet göstermekte olan 35 binden fazla

üyesi bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

▪ Yayınevi tamamen Kanser konusu özelinde yayınlar

yapmaktadır. Kanser Türleri, Teşhis ve Görüntüleme, Hasta

Bakımı ve Semptomlar/Yan Etkiler gibi alt konu başlıkları

incelenmektedir.

▪ 45+ ekitap bulunmaktadır.

Tıp ve Sağlık Bilimleri

▪ Nursing Knowledge International, 2002 yılında hemşireler arasında bilginin

yayılımı güçlendirmek üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir

organizasyondur.

▪ 100+ ekitap bulunmaktadır.

NURSING KNOWLEDGE INTERNATIONAL (NKI)



IGROUP Ebooks

❑World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve

elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik

kütüphanelerinden biridir.

❑ 4,000.000’den fazla akademik belgeye tam metin erişim sağlar (kitap bolumu,

cizgi roman, seri kitaplar vs.)

❑ANKOS anlaşması kapsamında 25+ kurum aboneliği bulunmaktadır.

❑1000 yılı kapsayan bir koleksiyondur

❑1.800.000 ekitap içerir.

❑Disiplinlerarası bir kaynaktır.

Abonelik

.



IG Publishing 
EBA E-Kitap 
Platformu 

ve Avantajları

• ANKOS kapsamındadır.

• Multidisiplinerdir ve farklı yayınevlerinden oluşur.

• 1 yıl boyunca 20.000+ e-kitap erişimi sağlar. Dünya

genelinde “çok satan kitaplar” da ekli listede mevcuttur.

• Üyeler, 1 yıllık erişimin sonunda paketlerindeki kitap sayısı

kadar seçim yapabileceklerdir. Seçilen başlıklara süresiz

erişim hakları olacaktır.

• DRM yoktur.

• Eş zamanlı sınırsız kullanıcılıdır.

• MARC kayıtları vardır.

EBA



Classiques
Garnier
Ebooks

❑Konu alanları: Antik Çağ, Ekonomi, Belgeler, Sözlükler, Denemeler, Edebiyat,

Felsefe, Dünya Edebiyatı, Tiyatro, Felsefe, Tarih, Sanat Tarihi, Ortaçağ, Rönesans,

Antropoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi, Yunan Klasikleri, Sözlükler

❑ Fransız Edebiyatından en önemli edebiyatçılar

❑ Yaklaşık 5500 ekitap

❑Paketler halinde; sanat-sanat tarihi / Ekonomi ve Yonetim / Edebiyat 17.yy/

Edebiyat 18-21.yy/ Medya/ Yunan klasikleri/ Tiyatro/ ……..

Abonelik

.



.

❑Yaşam Bilimleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren bir
STM yayıncısıdır.
❑Dünyanın en ünlü gıda ve tarım araştırma merkezlerinden
birinin kalbinde
❑Paketler halinde sunulur.
❑Konu alanları:Tarım – Hayvancılık – Veterinerlik- Bitki – Çevre
❑Koleksiyonlar:

❑Tarım,Hayvancılık,Veterinerlik, Gıda Bilimi, Çevre ve
Bitki Bilimi (770+)
❑Tarım Ticareti ve Kırsal Çalışmalar (190+)
❑Tarım ve Çevre (170+)
❑Hayvan ve Veterinerlik (230+)
❑Besin ve Sağlıklı Beslenme (170+)

Satın

Alma



SAE
Ebooks

❑ SAE International, havacılık, otomotiv ve ticari araç sektörlerinde 138.000'den

fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanlardan oluşan kar amacı gütmeyen küresel

bir dernektir.

❑Havacılık ve uzay ve kara aracı - otomotiv mühendisliği için kritik konuları

araştırıyor.

❑Dünyadaki en iyi mühendislik şirketleri ve üniversiteler, inşa etme ve geliştirme

konusunda SAE kullanıyor.

❑350+ ekitap

.

Satın

Alma
Abonelik



APA
Ebooks

❑Psikoloji, Ruh Bilimi ve Psikiyatri

❑133.000+ fazla araştırmacı, eğitimci, klinisyen, danışman ve öğrenci üyesi vardır.

❑ABD’de psikolojiyi temsil eden önde gelen bilimsel ve profesyonel kuruluştur.

❑PsycNET

Abonelik

.

APA PsycBooks
Psikoloji, Ruh Bilimi, 

Psikiyatri
1000+ Abonelik

APA Books® E-Collections Psikoloji, Ruh Bilimi 800+ Satın Alma

APA Handbooks in Psychology® Psikoloji, Ruh Bilimi 30+ Satın Alma

Satın

Alma



Astral Ebooks

❑ Yaşam bilimleri ve Doğa Bilimleri alanlarında Teknik ve akademik kitaplar

❑30+ yıllık tecrübe, Hindistan

❑ Tek tek seçim hakkı

❑Koleksiyonlar;

❑ Tarım, Bahçe Bitkileri ve Bitki Bilimi

❑ Botanik – Şifalı Bitkiler

❑ Kimya, Biyokimya ve Biyoteknoloji

❑ Ekonomi ve Yönetim

❑ Eğitim ve Sosyal Bilimler

❑ Çevre ve Afet Yönetimi

❑ Balıkçılık ve Zooloji

❑ Gıda ve Toplum Bilimi

❑ Ormancılı

❑ Coğrafya ve Jeoloji

❑ Kütüphane ve Bilgisayar Bilimi

❑ Veterinerli, Kümes hayvanları ve Süt/Süt ürünleri

Abonelik

.

Satın

Alma



Infobase
Ebooks

▪ Edebi Klasikler

▪ Menşei: ABD

▪ Örn: Hamlet/ William Shakespeare

▪ 1900+ titles

▪ Abonelik

▪ MLA, CMS, APA format

Abonelik

.



Müge Miray ATAALP
muge.ataalp@onlinebilgi.com.tr

Katıldığınız için teşekkür ederim.


