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EBSCO’nun e-kitap kullanıcı kılavuzuna hoşgeldiniz. Bu kılavuzda, e-kitapların online kullanım 
özelliklerinden bahsedeceğiz.



E-kitap Koleksiyonu(eBook Collection) ekranına erişmek için üst araç çubuğunda yer alan e-kitaplar(eBooks) linkine tıklayınız. E-
kitap koleksiyonu ekranından, anahtar kelime araması, Kategorilere Göre Tarama(Browse by Category), En Son Eklenen 

E-Kitapları(Latest Added eBooks) görüntüleme ya da Öne Çıkarılan E-Kitapları(Featured eBooks) görüntüleme 
seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. En Son Eklenen E-Kitapların(Latest Added eBooks) ya da Öne Çıkarılan E-

Kitapların(Featured eBooks) tamamını görmek için Hepsini Gör(View All) linkine tıklayınız.



E-kitaplara ait kısa bilgileri görmek için farenizin işaretçisini e-kitapların kapak görselleri üzerine 
getirmeniz yeterlidir. Bilgi ekranından detaylı kaydı görebilirsiniz, e-kitabı indirebilirsiniz ya da e-kitabı 

klasörünüze ekleyebilirsiniz.



Business anahtar kelimesi için arama yaparak başlayacağız. Arama terimlerinizi giriniz ve Ara(Search) 
butonuna tıklayınız. 



Sonuç listesi görüntülenecektir. Sonuç listesinde çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Soldaki sütunda bulunan 
daraltıcıları kullanarak sonuçlarınızı rafine edebilirsiniz. E-kitap sonuç listesinden e-kitap tam metinlerini 

okuyabilirsiniz, çevrimdışı okumak üzere indirebilirsiniz ya da belirlediğiniz bir e-kitabın İçindekiler(Table of 
Contents) bölümünü görebilirsiniz.



E-kitap Tam Metin(eBook Full Text) ibaresinin altında yer alan İçindekiler(Table of Contents) linkine tıklayarak bir 
e-kitabın içindekiler listesini görüntüleyebilirsiniz. İlginizi çeken bir gölüm varsa, o bölüme tıklayarak doğrudan 

tam metne geçiş yapabilirsiniz. Bazı bölümlerin yanlarında bulunan + işaretine tıklayarak, o bölüme ait alt 
başlıkları görebilirsiniz.



Sonuç listesinden eBook Full Text(e-kitap Tam Metin) linkine tıkladığınızda, e-kitap görüntüleyici ile kitabı 
okuyabilirsiniz. Sağ tarafta çeşitli araçlar görebilirsiniz. En üstteki büyüteç işareti ile e-kitap içinde arama 
yapabilirsiniz. Kişisel My EBSCOhost klasörünüzde saklamak üzere not oluşturmak için not simgesine 

tıklayabilirsiniz. Sözlük simgesine tıklayarak bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına bakabilirsiniz.



E-kitap görüntüleyicinin alt kısmındaki araçları kullanarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerinden 
faydalanabilirsiniz. Ayrıca, oklar aracılığı ile sayfalar arasında gezinebiledğiniz gibi belirli bir sayfaya 

doğrudan geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sayfa sayısını girip Git(Go) butonuna tıklamak.  



Soldaki sütundan e-kitabınızın İçindekiler(The Table of Contents) tablosunu görebilirsiniz. Ek olarak, e-
kitabın detaylı kaydına geçiş yapabilirsiniz ya da (eğer kurumunuz tarafından izin verilmiş ise) indir 

(Download This eBook(Offline)) linkine tıklayarak e-kitabı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



Online Yardım sisteminin tamamını görmek için istediğiniz zaman Yardım(Help) linkine tıklayınız. 




