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ProQuest Ebook Central veritabanı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından 

kullanıma sunulmuş veritabanlarından biridir. ProQuest Ebook Central vasıtasıyla sosyal 

bilimler alanında 29851’den fazla e-kitaba erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca veritabanına üye 

olduğunuz takdirde veritabanı içerisinde yer alan kitapların bölümlerini belirlenen sayfa 

miktarında, (Kitaptan kitaba değişiklik göstermektedir.) PDF formatında indirebilir veya 

yazdırabilirsiniz. 

Basit Arama 

Görmüş olduğunuz ekran kütüphanemiz web sayfasında yer alan “Veritabanları” menüsü 

içinden ProQuest Ebook Central linkine tıkladığınız takdirde açılacak giriş sayfasıdır.  

1. Bu sayfada yer alan basit arama çubuğunu kullanarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

2. Gelişmiş Arama butonuna tıklayarak gelişmiş arama sayfasına gidebilirsiniz. 

3. Konulara göz gezdir butonuna tıkladığınız takdirde veritabanı içerisinde yer alan 

kitapların hangi konuları ihtiva ettiğini görebilirsiniz. 

4. Sağ üst kısımda yer alan oturum aç butonu sizi kullanıcı giriş ekranına yönlendirecektir. 

Bu kısımdan veritabanının sunduğu imkanların tamamından yararlanmak için üye 

olabilir, üye iseniz oturum açabilirsiniz. 

 

Görüntü 1: Giriş Ekranı (Basit Arama Sayfası) 
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5. Ayarlar butonu dil ve üyelik ayarlarınızı değiştirmenizi sağlayan menüye yönlendirir. 

6. Veritabanına üye olduktan sonra kullanabileceğiniz özelliklerden biri de okuduğunuz 

kitapları kaydetmenizi sağlayan “Kitap Rafı” özelliğidir. 

7. Ara butonuna tıkladığınızda ise basit arama ekranı açılır. 

Gelişmiş Arama 

Gelişmiş Arama yaparak aradığınız kitaplara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aramanızı 

daraltmak için menüdeki seçenekleri kullanınız. 

Görüntü 2: Gelişmiş Arama Ekranı 
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1. Gelişmiş arama çubuğunun en solunda yer alan “Anahtar Kelime ve Tam 

Metin” çubuğuna tıklayarak arama yapmak istediğiniz alanların 

bulunduğu seçenekleri açabilirsiniz. Bu seçeneklerin alt kısmında ve 

arama çubuğunun sonunda yer alan “+” ve “–” butonlarına tıklayarak 

seçeneklerinizi çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Aramanızı 

derinleştirmek için yaptığınız filtreye uygun olarak AND (VE), OR 

(VEYA) ya da NOT (DEĞİL) (Boolean Araması) seçeneklerini de 

kullanabilirsiniz 

2. Bu seçeneklerden aramanıza en uygun seçeneği seçtikten sonra “içeren” (Yazdığınız 

kelimeyi içeren bütün sonuçlar için seçiniz) veya “bir olmak” 

(Sadece aradığınız kelimeyi aratmak için kullanınız) 

seçeneklerinden birini seçiniz. 

3. Arama çubuğuna yaptığınız seçimler doğrultusunda 

aradığınız kelimeyi girerek arama yapabilirsiniz. 

4. Gelişmiş arama ekranının sağ tarafında yer alan, “Basım Yılı 

Aralığı”, “Dil”, “Dosya Biçimi”, “E-kitap Erişim Durumu”, 

“Kopya Sayısı”, “Koleksiyon” seçeneklerinden aradığınız 

kitaba yönelik daraltmalar yapabilirsiniz. “Basım Yılı 

Aralığı” seçeneği kutusuna istediğiniz tarih aralığını girerek 

sadece girmiş olduğunuz tarihler arasında basılan kitaplar 

sonuç olarak karşınıza çıkacaktır. “Dil” seçeneğinden 

aradığınız kitabın yazıldığı dili, “Dosya Biçimi” 

seçeneğinden ise indirmek isterseniz şayet indireceğiniz kitabın dosya formatını 

seçebilirsiniz. 
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Konulara Göz Gezdir 

“Konulara Göz Gezdir” menüsü ProQuest 

Ebook Central veritabanı içerisinde mevcut 

olan kitapların konu başlıklarını görmenize 

olanak tanır. Bu menü vasıtasıyla belli konular 

altında yer alan kitaplara erişebilirsiniz. Bu 

menüye ProQuest Ebook Central veritabanı 

içerisinde gelişmiş arama, basit arama ve 

kaydedilen aramalar sekmelerinde yer alan üst 

menüden ulaşabilirsiniz. 

Kaydedilen Aramalar 

Bu kısım, veritabanı içerisinde yapmış olduğunuz geçmiş aramalarınızı görüntülemenizi 

sağlamaktadır. Burada yer alan aramalarınızı kaydedebilir, yaptığınız arama içerisinde ileride 

meydana gelen değişikliği e-posta hesabı yardımı ile öğrenebilirsiniz. Ayrıca geçmiş 

aramalarınız içerisinden, son oturumda yaptığınız aramaları da “Bu Oturum Aramaları” 

seçeneğinden görebilirsiniz.
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1. “Aramayı Yeniden Yap” butonu yapmış olduğunuz aramayı tekrarlamanızı sağlar. 

2. “Aramayı Kaldır” butonu yapmış olduğunuz aramayı kaldırır. 

3. “Aramayı Kaydet” butonu ise aramanızı 

kaydeder. “Aramayı Kaydet” butonunu 

kullandığınız takdirde Görüntü 3’te görmüş 

olduğunuz menü açılacaktır. Bu menü 

vasıtasıyla aramanızı kaydedebilir ve “yeni 

sonuçlar için beni uyar” seçeneğini aktif hale 

getirdiğiniz takdirde arama ekranında meydana 

gelen değişikliklerden haberdar olabilirsiniz. 

Kaydedilen bir arama ise Görüntü 4’te olduğu 

gibi gözükecektir. Burada ise soldan sağa “Aramayı Tekrarla, “Aramayı Düzenle”, ve 

yaptığınız son aramanın sonuçlarını görmenizi sağlayan “Son Sonuçlar” butonu yer 

almaktadır. 
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Görüntü 3: Aramayı Kaydet Menüsü 

Görüntü 4: Kaydedilen Arama Örneği 
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Ayarlar 

ProQuest Ebook Central veritabanının ayarları için 

sağ üstte yer alan “Ayarlar” sekmesini 

tıklayabilirsiniz. Burada yer alan “Dil” ve “Profil” 

menüsünden istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. 

“Profil” kısmından kullanıcı adı, şifre, e-posta gibi 

ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. 

ProQuest Ebook Central Üyelik İşlemleri 

Veritabanına üyelik işlemleri sağ üst köşede yer alan “Oturum Aç” sekmesi üzerinden 

yapılmaktadır. Daha önce üye olduysanız burada yer alan oturum aç menüsü altında yer alan 

kısımdan üye girişi yapabilirsiniz. Burada yer alan Ebook Central’ne Katıl butonuna basarak 

üyelik oluşturma ekranına ulaşabilirsiniz.  

 

 

Görüntü 5: Dil Ayarları Görüntü 6: Profil Ayarları 
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Daha sonra karşınıza çıkacak olan üyelik 

ekranında sizden istenen ad, soyadı, e-

posta ve şifre bilgilerini doldurduktan 

sonra gizlilik politikası ve hizmet 

şartlarını kabul ederek katıl butonuna 

basınız. Üye olmanız, kitap bölümleri 

indirebilmeniz, arama düzenlemeleri yapabilmeniz ve kitap rafı hizmetinden yararlanabilmeniz 

için gereklidir. 

Kitap Rafı 

ProQuest Ebook Central’in sağ üst menüsünde yer alan sekmelerden biri olan “Kitap Rafı” 

üye olduktan sonra kullanabileceğiniz bir alandır. Burada indirmiş olduğunuz kitapları, en son 

görüntülenenleri, not alınmış 

kitapları ve kaydedilen kitaplarınızı 

görmeniz mümkündür. 

Arama Sonuç Ekranı 

Gelişmiş arama veya basit arama 

yaptıktan sonra karşımıza sonuç 

ekranı çıkacaktır. Burada çıkan 

sonuçları daraltmanızı sağlayan 

aradığınız kitaba daha kolay 

erişebileceğiniz birtakım araçlar 

mevcuttur. En üst kısımda çıkan 

sonuç sayısı gösterilmektedir. Sol taraftaki menü aramanızı daraltmanızı sağlayan araçlar 

Görüntü 7: Kitap Rafı Bölümü 



 
 

8 
17.06.2020  

içermektedir. Buradaki menüden “Basım Yılı”, “Konu”, “Dil”, “Yazar” 

seçenekleri daraltarak aradığınız esere daha çabuk ulaşabilirsiniz. 

 

Görüntü 9: Sonuç Ekranı Kitap Örneği 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere, sonuç ekranında kitabın adı, 

yazarı, basımevi, ISBN bilgisi ve basım yılı gibi bazı bilgiler yer 

almaktadır. Ayrıca kitap hakkında kısa bir bilgide yine burada verilmiştir. 

Kitap bilgilerinin bulunduğu bu sekmenin sağ üst köşesinde bazı 

semboller yer almaktadır. Bu semboller sırasıyla şu görevleri yerine 

getirmektedir.  

1. “Tümünü indir” butonu, kitabın izin verilen miktarda bir 

bölümünü indirmenizi sağlar. 

2. “Çevrimiçi oku”, kitabı çevrimiçi olarak tarayıcınız üzerinden okumanızı 

sağlamaktadır. 

3. “İçindekiler”, seçtiğiniz kitabın içindekiler bölümü gösterir. 

4. “Rafa ekle”, yukarıda bahsettiğimiz “kitap rafı” bölümüne kitap eklemenizi sağlar. 

Buradan aradığınız kitabı indirmek, çevrimiçi olarak okumak maksadıyla kitabın üzerine 

tıklayarak kitap bilgilerinin yer aldığı sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

Görüntü 8: Aramanızı Daraltın 
Seçenekleri 
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Görüntü 10: Kitap Bölümü 

Bu kısımda kitap ayrıntıları, içindekiler bölümü, açıklama, bulunabilirlik gibi birtakım kısım 

bulunmaktadır. 

1. İçindekiler bölümü kitabın içindeki 

bölümleri göstermektedir. Bu kısımda 

her bölümün sağ tarafında çevrimiçi 

okuma ve indirme seçeneği yer 

almaktadır. Buradaki butonları 

kullanarak kitabın sadece ilgili bölümünü 

çevrimiçi okumak için açabilir veya 

indirme işlemi yapabilirsiniz. 

2. Açıklama kısmı kitap ile ilgili kısa bir 

açıklama barındırmaktadır. 
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Görüntü 11: İçindekiler Kısmı 



 
 

10 
17.06.2020  

3. Kitap ayrıntıları bölümü kitap künyesi ile ilgili bilgiler ihtiva 

etmektedir. 

4. Bulunabilirlik bölümü, kitaba olan erişim imkanını, 

çevrimiçi okuma ve indirme seçeneklerini 

bulundurmaktadır.  

5. Sol tarafta kitabın kapak sayfasının yer aldığı menüden ise 

çevrimiçi oku, tümünü indir, kitap rafına ekle, kitap 

bağlantısını paylaş, kitaptan alıntı yap seçeneklerini 

bulundurur. 

 

Çevrimiçi Okuma Seçeneği 

Yukarıda bahsedildiği üzere aradığınız kitabı bulduktan sonra çevrimiçi okuma ve indirme 

işlemi gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Görüntü 12: Kitap Ayrıntıları 
Kısmı Görüntü 12: Açıklama Kısmı 

Görüntü 13: Çevrimiçi Okuma Ekranı 
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Çevrimiçi okuma ekranı Görüntü 14’te görüldüğü gibidir. Bu sayfa üzerinden kitabın tamamını 

görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz. Belirli miktarda indirme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. 

Bu kısımda iki adet ana seçenek bulunmaktadır.  

1. Tamamını İndirme: Kitabın tamamını indirmek 

için bu seçeneği kullanabilirsiniz. 

2. Bölüm İndirme: Sayfa aralığını ve indirdiğiniz 

bölüm üzerinde kaynak bilgisi için istediğiniz alıntı 

stilini seçerek kitap içerisinde dilediğiniz bölümü 

indirebilirsiniz.  

3. Kopyala: Kitabın kaynak bilgisini kopyalamanızı sağlar. 

4. PDF Olarak Yazdır: İstediğiniz bölümü 

sayfa sınırı göz ününde bulundurularak 

yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

5. Kitaplığa Ekle: “Kitap Rafı”’na kitap 

kaydetmek için kullanabilirsiniz.  

6. Bağlantıyı Paylaş: Kitap sayfasının web 

adresini kopyalayarak paylaşabilirsiniz. 

7. Atıf Bilgisini Göster: Kitabın atıf bilgisini 

edinmenizi sağlar. Açılan menüden 

istediğiniz biçimi seçebilirsiniz. Ayrıca 

alıntıyı aktar seçeneği ile kullandığınız 

programa aktarma yapabilirsiniz. 

8. Vurgula: Kitap üzerinde seçtiğiniz kısmı 

vurgulayabilirsiniz. 

Görüntü 14: Çevrimiçi Okuma Ekranı Seçenekleri 
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9. Not Ekle: Kitap içerisinde istediğiniz kısma not ekleyebilirsiniz. Bu notları “Kitap Rafı” 

bölümünde görüntülemeniz mümkündür. 

10. Yer İşareti Ekle: Kitap içerisinde okumakta olduğunuz ve sonra devam edeceğiniz 

bölüme yer işareti ekleyebilirsiniz.  

11. Uzaklaştır: Bu özelliği kullanarak sayfayı küçültebilirsiniz. 

12. Yakınlaştır: Bu özelliği kullanarak sayfayı yakınlaştırarak büyütebilirsiniz. 

13. Yakınlaştır…: Bu seçenek Genişliğe Sığdır ve Sayfaya Sığdır olarak açılacaktır. 

Genişliğe Sığdır seçeneği okuduğunuz sayfayı bilgisayar ekranınızın genişliğine göre 

ayarlayarak yazıyı uzatır. Sayfaya Sığdır ise bütün sayfayı görebileceğiniz şekilde 

sayfayı ayarlamaktadır. 

14. Ok işaretleri: Bu seçenekleri kullanarak bir önceki ve bir sonraki sayfaya gidebilir, 

ortadaki kısma gitmek istediğiniz sayfa numarasını yazarak ulaşabilirsiniz. 

Kitap İndirme 

ProQuest Ebook Central’da süresiz kitap indirme mümkün değildir. Kitap indirme işlemi için 

yukarıda bahsi geçen işlemleri yapıp üye olmanız gerekmektedir. Ardından aradığınız kitabı 

açarak Tamamını İndir butonuna tıklayınız. Açılan sayfadaki 3 adımı takip ediniz.  

1. Bu adımda kullandığınız cihazı ve cihazın şahsi 

veya umumi olduğunu belirtiniz. 

2. Adobe Digital Editions programının bilgisayarınıza 

kurulu olduğundan emin olunuz. 

Görüntü 15: 1. Adım 

Görüntü 16: 2. Adım 
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3. İndirmek istediğiniz kitabın süresini seçerek (Bu durum her zaman seçmeli değildir. 

Veritabanı bazı kitaplar için süreyi kendisi belirlemektedir.) “Kitabı İndirin” 

butonuna tıklayınız. “Yardıma mı ihtiyacınız var?” yazısına tıklayarak detaylı 

bilgiye ulaşabilirsiniz. 

  

Öneri I 

ProQuest Ebook Central veritabanını kullandığınız süre boyunca sağ üst köşede bulunan yardım 

butonunu kullanarak veritabanı kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 
Görüntü 18: Yardım Sekmesi 

 
Görüntü 19: Yardım Bölümü 

Görüntü 17: 3. Adım 
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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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