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Kullanıcı Kılavuzu 

e-kitaplarda arama 



e-kitap kullanıcı kılavuzuna hoş geldiniz. Bu kılavuzda, e-kitap arama ve okuma özelliklerini inceleyeceğiz. 

 e-kitap hizmetinden yararlanabilmek için halk kütüphanesi üyeliğinizin olması ve üye olduğunuz kütüphaneden 

temin ettiğiniz kullanıcı bilgileriyle halk kütüphanesi internet sayfasına (KOHA sistemine)  giriş yapmalısınız. 

 «e-kitap tarama» sekmesine tıklayarak gelen metin kutusuna ‘Eser adı’, ‘Yazar adı’ veya ‘Konu’ ile ilgili anahtar 

kelime/kelimeleri yazarak aramanızı başlatınız. 

 



 «e-kitap tarama» sekmesine tıklayarak gelen metin kutusuna ‘Eser adı’, ‘Yazar adı’ veya ‘Konu’ ile ilgili anahtar 

kelime/kelimeleri yazarak aramanızı başlatınız. 

 Gelen sonuçlar arasında, e-kitabına erişmek istediğiniz kayıttaki «e-Kitap indirmek için tıklayınız» linkine tıklayarak 

‘ebscohost.com’ sayfasına geçiş yapınız. 

 



Öncelikle bir My EBSCOhost klasör hesabı oluşturarak başlayalım. Üst araç çubuğundaki oturum aç 

bağlantısına tıkladıktan sonra yeni hesap oluştur bağlantısına tıklayınız ve bilgilerinizi giriniz. Hesabınızı 

oluşturduktan sonra, otomatik olarak giriş yapmış olacaksınız.  Artık e-kitaplardan yararlanabilirsiniz.  



E-kitap koleksiyonu ekranına üst araç çubuğundaki e-Kitaplar bağlantısına tıklayarak erişilebilmektedir. 

http://koha.ekutuphane.gov.tr adresinde olduğu gibi  e-kitap koleksiyonu ekranından da anahtar kelime ile e-kitap 

araması yapabilirsiniz, kategoriye göre tarayabilirsiniz, ya da öne çıkanlar ya da yeni e-kitaplar vitrinlerinden 

seçim yapabilirsiniz. Öne çıkan ya da yeni e-kitapların tamamını görmek için tümünü görüntüle bağlantısına 

tıklayınız.  
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Kısa bir tanım görmek için işaretçinizi bir kitap kapağında gezdiriniz. Gezinme penceresinden ayrıntı  

kaydı, indir ve klasöre ekle bağlantılarına erişebilirsiniz. 



Sonuç listesinde farklı seçenekleriniz olacaktır. Sol sütundaki daraltıcılar ve konu filtreleri ile sonuçlarınızı 

süzebilirsiniz. Sağlanması halinde e-kitap tam metnini hem PDF hem de EPUB olarak okuyabilirsiniz ya da 

e-kitabı daha sonra çevrimdışı okumak üzere indirebilirsiniz. Ek olarak, seçilen bir e-kitabın içindekiler 

tablosunu ya da arama teriminiz ile en ilgili sayfalarını görebilirsiniz.  



Bir e-kitabın içindekiler tablosunu, tam metin bağlantısının altındaki içindekiler bağlantısına tıklayarak 

görebilirsiniz. Bir bölüm için verilen bağlantıya tıklayarak, e-kitap okuyucunun doğrudan o bölümü açmasını 

sağlayabilirsiniz. İçindekiler tablosunda yer alan bazı bölümlerin yanlarındaki artı işaretlerine tıklamak, o 

bölümlerin içerisindeki alt başlıkları listeleyecektir.   



Sonuç listesinden PDF ya da EPUB tam metin bağlantısına tıkladığınızda, kitap, e-kitap görüntüleyicide 

açılacaktır. Soldaki sütunun üst kısmında çeşitli araçlar bulunmaktadır. E-kitabınızın içindekiler bölümüne 

içerikler alanından erişebilirsiniz.  



E-kitabın tam metni içerisinde arama yapmak için şunun içinde ara seçeneğine tıklayınız. 



E-kitabın herhangi bir sayfasına kişisel My EBSCOhost klasörünüze kaydedebileceğiniz bir not eklemek için 

notlarım sekmesine tıklayınız. 

E-kitap metninin üst kısmındaki araçlar menüsünde yer alan sözlük ile kelimelerin anlamlarına bakabilirsiniz. 

E-kitabı bilgisayarınıza indirmek için indir butonuna tıklayınız. 



Görüntüleyicinin alt kısmındaki araçları kullanarak, yakınlaştırma, uzaklaştırma ve ekrana sığdırma gibi 

seçenekler ile e-kitabın nasıl görüntüleneceğine karar verebilirsiniz. Ayrıca, ekranın alt kısmındaki okları ve 

sayfa boşluğunu kullanarak doğrudan diğer sayfalara geçiş yapabilirsiniz.  



EPUB formatındaki bir e-kitabı okurken eBook, görüntüleyicin alt kısmındaki şu araçlardan 

faydalanabilirsiniz: Ekrana sığdırma, yakınlaştırma, uzaklaştırma ve oklar ile sayfa değiştirme.  



Sonuç listesinden indir (çevrimdışı) bağlantısına tıklayınız ve e-kitabı bilgisayarınıza indirmeye 

başlayınız.  



Açılır menüden e-kitabın PDF mi yoksa EPUB olarak mı indirileceğini seçiniz. Sonrasında al ve indir butonuna 

tıklayınız. E-kitap klasörünüzün alınanlar bölümüne eklenecektir. Lütfen indirilen e-kitapları okuyabilmek için 

Adobe Digital Editions’ın bilgisayarınızda kurulmuş olduğundan emin olunuz. Ücretsiz bir yazılım olan Digital 

Editions, Adobe’nin web sitesinden indirilebilmektedir. 



Açılır menüden e-kitabın PDF mi yoksa EPUB olarak mı indirileceğini seçiniz. Sonrasında al ve indir butonuna 

tıklayınız. E-kitap klasörünüzün alınanlar bölümüne eklenecektir. Lütfen indirilen e-kitapları okuyabilmek için 

Adobe Digital Editions’ın bilgisayarınızda kurulmuş olduğundan emin olunuz. Ücretsiz bir yazılım olan Digital 

Editions, Adobe’nin web sitesinden indirilebilmektedir. 



Açılan kutudan birlikte aç ya da dosyayı kaydet seçeneğini işaretleyiniz. Eğer birlikte aç seçeneğini 

işaretlerseniz e-kitap daha önce kurulumunu yaptığınız Adobe® Digital Editions ile açılacaktır. Eğer 

dosyayı kaydet’i seçerseniz, e-kitap bilgisayarınıza kaydedilir ve istediğiniz zaman Adobe Digital Editions 

ile açabilirsiniz. 



İndirilen bir e-kitap açıldığında Adobe® Digital Editions ile görüntülenir. 



Digital Editions üzerinden e-kitaplar, Barnes & Noble Nook ya da Sony Reader gibi uyumlu cihazlara 

aktarılabilirler. Cihazınızı bilgisayarınızın USB girişine bağlayınız ve Digital Editions’ın sol üst kısmındaki 

kütüphane görünümü simgesine tıklayınız. E-kitaplarınız ve e-kitap cihazınız görüntülenecektir. Aktarmak 

üzere bir e-kitap seçiniz, soldaki cihaz simgesine taşıyınız ve bırakınız. E-kitap cihazınıza aktarılacaktır. E-

kitabı okumaya başlamak için cihazınızı bilgisayarınızdan ayırınız.  



Online yardım sisteminin tamamını görmek istediğinizde yardım linkine tıklayınız. 



Daha fazla bilgi için: 

 

EBSCO Destek Sayfası: https://help.ebsco.com/  

EBSCO Türkiye Destek Sayfası: https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/turkish 

 YouTube EBSCO Türkiye: https://www.youtube.com/channel/UCI1masQI6zVefHGZP1xBt8g  

support.ebsco.com 
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