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Google Books (Google Kitaplar), dünyanın en kapsamlı kitap dizinini oluşturan ve 
okuyucuların kitaplar ile ilgili detaylı arama yapmasına imkan sağlayan arama motorudur. 
Kitapların içeriklerinin hepsine veya bazı kitapların içeriğinin bir kısmına ulaşmak 
mümkündür. 

 

Search (Arama): Veritabanında tarama yapabilmek için arama bölümüne kitabın ismini veya 
anahtar sözcüğü yazarak basit arama yapılır. İlgili kitaplar sonuç ekranında sıralanır. 
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Sonuçlar arasında e-kitabı bulunmayan kitabı seçtiğimizde bizi basılı kaynağı almaya 
yönlendiren bir seçenek bulunmaktadır. Aynı zamanda aradığımız kitaplarla ilgili olan farklı 
kitapları bizlere seçenek olarak sunmaktadır. 

 
 

Sayfanın devamında yazar hakkında bilgi metni yer alırken kitaba ait bilgilerin yer aldığı 
kaynakça bilgisini de bu alandan bulmamız mümkündür. 
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Kaynakçayı dışa aktarma seçeneği ile kitaba ait künye bilgileri BibTeX, EndNote ve RefMan 
gibi referans yönetim yazılımları kullanılarak bilgisayara indirilebilmektedir. 

 
 

Gelişmiş Arama: Gelişmiş kitap arama ile tarama kriterlerimizi girerek sonuçlarımızı 
daraltabilir, aradığımız kitaplara daha hızlı ulaşabiliriz. 

Sonuçları Bul seçeneği ile arama yapmak istediğimiz kitabın isminin tümünü yazarak, 
herhangi bir kelimesini yazarak veya aramada olmasını istemediğimiz kelimeleri yazarak 
tarama yapabilir ve sonuçları bu kriterlere göre getirmesini sağlayabiliriz. 

Ara seçeneğinde “Tüm Kitaplar”, “Sınırlı ön izleme ve tam görünüm”, “Yalnızca tam 
görünüm” ve “Yalnızca Google e-kitaplar” kriterleri bulunmaktadır. Arama yaptığımızda bu 
kriterleri kullanarak sonuç listemizi daraltabiliriz. 

İçerik seçeneğinde yer alan  “Kitaplar”, “Dergiler”, “Gazeteler” ve “Tüm İçerik” 
seçeneklerinden bize uygun olan içeriği seçerek daraltma yapılabilir. 

Aynı şekilde Başlık, Yazar, Yayıncı ve Yayın tarihi gibi seçenekleri kullanarak sonuç 
listemizi daraltıp en doğru sonuca ulaşabiliriz. 

Aradığımız kitabın ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) numarasını biliyorsak bu 
seçenekleri kullanıp arama yaparak direkt sonuca ulaşabiliriz. 
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Google bünyesinde bulunan Google Books veritabanına girdiğinizde “Oturum Açın” 
bölümünden Google hesabına giriş yapılabilmektedir. 

 
 

 

Aradığımız kitabın içeriğine girildiğinde, kitabı e-kitap olarak satın alma, eleştiri yazma, 
kütüphanemize ekleme gibi seçeneklere imkan sağlamaktadır. 

 

 

Eleştiri Yazın: Bu kısımda arama yaptığınız kitap ile ilgili eleştiri yazısı eklenmektedir. Kişiler 
tarafından yazılan eleştiriler okunabilmektedir. 
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Kütüphaneme Ekle: Kütüphaneme ekle seçeneği ile tarama yaptığımız kitapları “Favoriler”, 
“Şuanda okuduklarım”, “Okuyacaklarım” ve “Okuduklarım” alanlarına ekleyerek kendi 
kütüphanemizi oluşturabiliriz. 
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Giriş yaptıktan sonra “Kitaplığım” seçeneğine girerek kendi kitaplığımızı oluşturabilir, ekleme 
yaptığımız alanları ve kitapları görebiliriz. 

 
 

 

 

 

“Kitaplığım” a girdiğimizde ; 

Kendi alanımıza “Yeni Raf” oluşturabilir, 
istediğimiz kitapları o rafa ekleyebiliriz. 

Kütüphanemize eklediğimiz kitapları kitaplığım 
bölümünde yer alan raflarda görebiliriz. 

 

 

Yeni Raf: Yeni raf seçeneği ile mevcut rafların dışında kendinize özel yeni bir raf 
oluşturabilir, o rafa uygun kitapları bu alana ekleyebilirsiniz. 
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Kitaplığımızda uygun gördüğümüz raflara eklediğimiz kitapları bu şekilde görebiliriz. Ayrıca 
arama yaptığımız kitaplara veya yazarlara göre “Beğeneceğiniz Kitaplar”  rafı oluşmaktadır. 
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Detaylı Bilgi Almak için: 

Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletebilirler. 

Telefonla referans hizmeti:  

Tel: 0 (312) 525 55 55 

E-posta referans hizmeti:  

ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları: 

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/  

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