
EBSCOhost Elektronik Kitap  

Kullanıcı Kılavuzu 
 

Erişim 

İndirme Özelliği 

 



http://search.ebscohost.com adresine giriş yaptıktan sonra 

karşınıza gelecek olan listeden, abone olduğunuz 

EBSCOhost veri tabanlarını görüntülemek için ‘EBSCOhost 

Research Databases’ isimli servisi seçiniz 

http://search.ebscohost.com/


Karşılaşacağınız veri tabanı seçme ekranından, 
‘eBooks Collection’ veri tabanını seçerek  

elektronik kitap koleksiyonunuza erişebilirsiniz. 
Aşağıda yer alan doğrudan erişim linkini 

kullanarak önceki iki basamağı atlayabilirsiniz. 

Doğrudan Erişim Linki 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk


En son eklenen ya da yeni e-kitaplar arasından 
seçim yapabilirsiniz 

Farklı konulara göre e-kitaplarınızı 
listeleyebilirsiniz   

Anahtar kelimeler kullanarak e-kitaplarınız 
arasında arama yapabilirsiniz 



Çevrimdışı kullanmak için 
elektronik kitaplarınızı 

bilgisayarınıza indirebilirsiniz 



Bir EBSCOhost hesabına sahip olduğunuzda, e-kitap indirmeye 
başlayabilirsiniz. İndir butonuna tıkladığınızda oturum açmak için otomatik 

olarak yönlendirileceksiniz 



Eğer daha önce hesap 
oluşturduysanız, kullanıcı adı 
ve şifrenizi  girerek oturum 

açabilirsiniz 

Henüz hesap oluşturmadıysanız, 
lütfen yeni hesap oluşturmak 

için linke tıklayınız 

Sizin  seçtiğiniz kitaplara sürekli olarak erişebilmek ve her yeni oturum açtığınızda önceki 
oturumlarda ödünç aldığınız kitapları görebilmek için bir MyEBSCOhost  

kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir 



Yeni hesap oluşturmak için tek yapmanız 
gereken birkaç kişisel bilgi girerek 

değişiklikleri kaydet butonuna tıklamak 



Hesabınız oluşturulduktan sonra al ve indir butonu aktif hale 
gelecektir. Çevrimdışı görüntüleme özelliğinden faydalanabilmek için 

öncelikli olarak karşınıza gelen linkten Adobe Digital Editions’ı 
bilgisayarınıza indiriniz. 



Gelen ekranda Yükle (Install) butonuna tıklayınız 



Yukarıdaki iki basamağı da tamamladıktan sonra 
Adobe Digital Editions’ın yükleme işlemi 

başlayacaktır 



Yukarıdaki basamakları takip ediniz 



Şimdiki adım ise Adobe Digital Editions’ın şartlarını kabul etmek 



Devam (Continue) butonuna tıklayınız 



Bu adımda ise Adobe, bir hesap açmanızı önerecektir. Bu sayede 
başka bir cihazdan e-kitaplarınızı görüntülemek istediğinizde, 

hesabınıza giriş yaparak amacınıza ulaşabilirsiniz. Get an Adobe ID 
online linkine tıklayarak, size özel bir hesap edinebilirsiniz. 



Karşınıza gelen ekrandan Bir Adobe 
Hesabı Oluştur (Create an Adobe 

Account) linkine tıkladıktan sonra, 
bilgilerinizi girip Devam (Continue) 

butonuna tıklayınız. 



Hesabınızın oluşturulduğuna dair bir ibare karşınıza gelecektir. 
Devam (Continue) butonuna tıkladığınızda ise hoşgeldiniz şeklinde 

bir ekran görüntülenecektir. Artık bir Adobe hesabı açmış olduğunuzu 
bu ekrandan anlayabilirsiniz. 



Adobe’de Hesap Açmak Neden Önemlidir? 

Eğer Adobe’de hesabınız varsa; 

 

– İndirmiş olduğunuz e-kitapları sadece işlemi gerçekleştirdiğiniz cihazda değil, 6 ayrı 
bilgisayar ya da mobil cihazda da görüntüleyebilirsiniz. 

 

– Eğer bir tablet kullanıcısıysanız, e-kitapları görüntülemek için bir uygulama indirdiğinizde 

(Bluefire Reader, txtr), sizden Adobe kullanıcı bilgileriniz istenecektir. Bu uygulamalar 
Adobe Digital Editions ile uyumlu çalıştığı için indirdiğiniz e-kitapların mobil cihazlarınızdan 

da görüntülenmesini sağlarlar. 

 

– Ayrıca, eğer işletim sisteminizi tekrar yüklemek durumunda kalırsanız, Adobe ID sayesinde 

yedeklenen e-kitaplarınızı yükleme sonrasında tekrar görüntüleme şansına sahip 
olabilirsiniz. 

 

Eğer Adobe’de hesabınız yoksa; 

 

– Yukarıdaki ayrıcalıkların hiçbirinden faydalanılamamaktadır.   

 



Şimdi ise Adobe Digital Editions’ı yüklendikten sonra karşınıza gelen 
ekrana Adobe hesap bilgilerinizi girdikten sonra, Activate (Aktifleştir) 

butonuna tıklayarak hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. 



Aktifleştirme işlemini tamamlamak için ise Finished 
butonuna tıklayınız. 



Artık e-kitaplarınızdan çevrimdışı olarak faydalanmanızı sağlayacak 
Adobe Digital Editions’ı yüklemiş ve aktif bir Adobe hesabına sahip 

olmuş olacaksınız.  



Artık Adobe Digital Editions’a sahip olduğunuza göre, e-kitapları 
indirebilirsiniz. Kitabı ödünç almak istediğiniz süreyi seçtikten sonra 

Al ve İndir butonuna tıklayınız. 



E-kitabın başarıyla alındığını gösteren bir ibare ile birlikte gelen açma 
ekranından Tamam (OK) butonuna tıklayınız. Bu sayede kitap Adobe 

Digital Editions’a aktarılacaktır. 



Kısa süre içinde indirilen kitap 
Adobe Digital Editions aracılığıyla 

görüntülenebilir. 



Adobe Digital Editions  



Okuma görünümünde soldaki sütunda kitabın içindekiler bilgisini 
görürken, ortadaki sütunda sayfalar arasında gezinebilirsiniz. 



60 sayfaya kadar çıktı alma 
ya da not tutma 
özelliklerinden 

faydalanabilirsiniz  

İki ayrı sayfa, tek sayfa, 
tam ekran gibi okuma 

modlarını kullanabilirsiniz 



Kütüphane görünümünde tüm öğeleri, ödünç alınanları, satın 
alınanları ya da en son okunanları listeleyebilirsiniz. Ayrıca, ödünç 

alma sürenizi de takip edebilirsiniz. 



Eğitim talepleriniz ve sorularınız için 

Uğurcan Özkan 

Training Specialist 

EBSCO Publishing 

Turkey&Albania 

Mobile : +90 532 698 21 93 

E-mail  : uozkan@ebscohost.com  

 

TEŞEKKÜRLER! 
 

mailto:uozkan@ebscohost.com

