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PressReader ile 120’den fazla ülkede yayınlanan gazete ve dergileri güncel olarak takip etmeniz 

mümkündür. Gazete ve dergileri başka dillerde görüntüleyebilir ve sesli dinleme imkanından 

faydalanabilirsiniz. Veritabanının sunmuş olduğu gazete ve dergileri çevrimiçi olarak 

görüntüleyebilirsiniz ancak indirmek için uygulamanın cihazınızda yüklü olması 

gerekmektedir. 

Basit Arama 

1. Kütüphanemizin internet sitesi üzerinden 

PressReader’a ulaştıktan sonra ekranın sağ 

köşesinde bulunan arama çubuğuna anahtar 

kelime yazarak veritabanında tarama 

yapabilirsiniz. 

2. Aramayı yaptıktan sonra ekranın sol 

köşesindeki bölümden arama sonuçlarınızın nasıl 

sıralanacağını seçebilirsiniz.  

  

Görüntü 1: PressReader Giriş Sayfası 

Görüntü 2: Basit Arama 

Görüntü 3: Sıralama Kriterleri 
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Gelişmiş Arama 

1. Basit arama yapmak için kullanılan arama çubuğuna tıklayarak gelişmiş arama kısmına 

ulaşabilirsiniz. 

2. Gelişmiş arama butonuna tıklayarak aramanızı detaylandırmanızı sağlayacak 

seçeneklerin olduğu sekmeye ulaşabilirsiniz. 

3. İstediğiniz sayıya ulaştıktan sonra ekranın sağ köşesinde bulunan sekmeden sayı 

bilgisine ulaşabilir, cihazınızda PressReader uygulaması bulunuyorsa sayıyı 

indirebilirsiniz. 

  

Görüntü 4: Gelişmiş Arama 

Görüntü 5: Gelişmiş Arama Seçenekleri 

Görüntü 6: İndirme Sekmesi 
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PressReader Üyelik Oluşturma ve Oturum Açma 

PressReader’a üye olarak veritabanının özelliklerinden faydalanabilirsiniz. E-posta adresinizi 

ve şifrenizi girerek üyelik oluşturabilirsiniz. 

Üyeliğiniz bulunuyorsa e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. 

Profil 

1. Üyeliğinizi gerçekleştirip oturum açıktan sonra sayfanın sağ köşesindeki sekmeden 

yayınları takip edebilir, ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. 

 

  

Görüntü 7: Üyelik Oluşturma 

Görüntü 8: Üye Girişi 
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2. Oturumunuz açık olduğu sürece ayarlarınıza uygun olarak sıralanan yayınları ve haber 

akışını veritabanı sayfasının sağ tarafında bulunan sekmeden arayabilirsiniz. 

 

 

  

Görüntü 9: Profil 

Görüntü 10: Haber Akışı 
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3. Takip ettiğiniz yayınları bu bölüme ekleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. 

4. Kaydettiğiniz aramaları bu bölümde görüntüleyebilirsiniz. 

  

Görüntü 11: Takip Etme 

Görüntü 12: Kaydedilen Aramalar 
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Öneri I 

PressReader’ın kullanımı ile ilgili sorun yaşadığınızda profiliniz üzerinden Yardım Merkezine 

başvurabilir veya https://about.pressreader.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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