
Hiperkitap Kullanım Kılavuzu 



Arama çubuğundan istediğiniz yayın için arama yapabilirsiniz. 

Ana sayfa açıldığında istediğiniz dili sağ tarafta 
olduğu gibi seçebilirsiniz. 



Çıkan sonuç listesinden kitabın PDF'ine “e-Kitap Tam 
Metni” tıklayarak  gidebilirsiniz. Kitap ismine tıklayarak 
kitabın detaylı künye bilgilerine ulaşabilirsiniz. 



Ayrıntılı kayıt bölümünde de sol tarafta 
bulunan “e-Kitap Tam Metin”i tıklayarak 
kitap içeriğine ulaşabilirsiniz. 



Sol tarafta bulunan 
“İçindekiler Tablosu”ndan 
istediğiniz konu başlığına 
gidebilir, sayfalar arasında 
geçişler yapabilirsiniz. 



Kendi kütüphanenizi oluşturmak, 
kitap ödünç alabilmek ve 
e-kitap sayfaları üzerinde not 
alabilmek için “Oturum Aç” 
sekmesinden “Yeni Hesap Oluştur” 
seçeneğini seçmelisiniz. 





“Yeni bir hesap oluştur” bölümündeki ilgili alanları 
doldurarak kendinize platform üzerinde hesap 
oluşturabilirsiniz. 



Masaüstü bilgisayarların ve laptopların desteklediği 
 “Adobe Digital Editions” 

 programına  
Hiperkitap’tan e-kitap ödünç alma 

 



e-Kitabı ödünç alabilmek için oturum açtıktan 
sonra “Bu e-Kitabı İndir (Çevrimdışı)” sekmesine 
tıklamalısınız. 



Masaüstü bilgisayarlar ve 
laptoplar için “Adobe Digital 
Editions”, Apple ve Android 
cihazlar için “Bluefire Reader” 
programını aşağıdaki linklere 
tıklayarak bir defaya mahsus 
yüklemeniz gerekmektedir. 



e-Kitabı belirlenen gün 
boyunca programa 
ödünç  alabilirsiniz.  
Süresi dolan e-kitaplar  
ödünç alınan 
programdan otomatik 
olarak silinecektir.  



Digital Editions programını açtıktan sonra indirilen  e-
kitap URLLink’ini “File  / Add to Library” adımlarını takip 
ederek programa ekleyebilirsiniz. 

Uyarı: Adobe’nin ana sayfasına girip bir defaya mahsus kayıt 
yaparak “Adobe ID” oluşturmanız gerekmektedir. 
Programı indirdiğinizde Adobe ID soran ekranda Kullanıcı 
alanına mail adresinizi, şifre alanına belirlediğiniz şifreyi 
yazmanız yeterli olacaktır ve program aktif hale gelecektir.  





URLLink’ini ekleyip 
açtıktan sonra e-kitap 
programa inmeye 
başlayacaktır. 



Programda 
görüntülenen e-kitabın 
bölümlerine “Table of 
Contents” kısmından 
ulaşabilir, “Create 
Bookmark” 
seçeneğiyle sayfalarda 
notlar alabilirsiniz. 

Create Bookmark 



Apple cihazlarının ve android 
cihazların desteklediği  

“Bluefire Reader“ 
programına Hiperkitap’tan e-kitap 

ödünç alma 



Telefonunuzun web 
tarayııcısında 
görüntülediğiniz 
Hiperkitap 
arayüzünde; soldaki 
simgeye tıkladığınızda, 
sağdaki ekrandan giriş 
yapabilir ve diğer 
ayarları 
değiştirebilirsiniz.  



Aramak istediğiniz  
e-kitabın adını soldaki arama 
çubuğuna yazdıktan sonra  
e-kitabın künyesini ve e-kitap tam 
metnini arayüzde 
görüntüleyebilirsiniz. 

Giriş yaptığınız 
profilinizde daha önce 
ödünç aldığınız  
e-kitapları ve diğer 
işlemleri 
görüntüleyebilirsiniz. 

Sağ tarafta bulunan “İndir 
(Çevrimdışı)” sekmesinden e-
kitabı “Bluefire Reader”  
programına ödünç alabilirsiniz. 



e-Kitabı belirlenen gün boyunca 
programa ödünç  alabilirsiniz.  
Süresi dolan e-kitaplar “Bluefire 
Reader” programından otomatik 
olarak silinecektir.  

Uyarı: Adobe’nin ana sayfasına girip 
bir defaya mahsus kayıt yaparak 
“Adobe ID” oluşturmanız 
gerekmektedir. 
Programı indirdiğinizde Adobe ID 
soran ekranda Kullanıcı alanına mail 
adresinizi, şifre alanına belirlediğiniz 
şifreyi yazmanız yeterli olacaktır ve 
program aktif hale gelecektir.  



URLLink’i indirdikten sonra “Open 
in Bluefire” sekmesine 
tıkladığınızda kitap otomatik 
olarak programa aktarılacaktır. 



“Read Later veya Read Now” 
seçeneklerinden kitabı internet 
bağlantısına ihtiyaç duymadan 
anında görüntüleyebilir ya da e-
kitaba daha sonra erişim 
sağlayabilirsiniz. 



“Contents” seçeneğinden 
kitaptaki bölümlere hızlıca 
erişebilir, sayfalarda notlar 
alabilirsiniz. 



Kendi adınıza oluşturduğunuz hesabı kullanarak Hiperkitap 
üzerinde araştırmalarınızı yapabilirsiniz. 





Anahtar kelimeniz ile e-kitap içinde arama 
yapabilirsiniz. 



e-kitap sayfalarına açıklamalar ve notlar ekleyebilir, bu 
notlara daha sonra ulaşabilir ve notlar üzerinde değişiklik 
yapabilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan menülerden “Yazdır” 
sekmesine tıklayarak  60 sayfaya kadar PDF çıktısı 
alabilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan “E-posta” 
sekmesinden istediğiniz sayfa 
aralıklarını 60 sayfaya kadar 
e-posta ile gönderebilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan “Alıntı” sekmesini 
tıklayarak e-kitaba ait kaynakçayı AMA, 
APA, Chicago/Turabian, Harvard, MLA, 
ICMJE formatlarında çıktı alabilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan “Dışa Aktar” sekmesine 
tıklayarak e-kitabın kaynakçasını istediğiniz 
formatta kaydedebilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan 
“Permalink” 
sekmesine 
tıklayarak, e-kitabın 
bağlantı linkini 
kopyalayabilirsiniz. 



Sağ tarafta bulunan 
“Paylaş” sekmesine 
tıklayarak e-kitabı 
sosyal medyada 
paylaşabilirsiniz. 



Üst kısımda bulunan “Klasör” sekmesine tıklayarak, daha önce 
klasörünüze eklemiş olduğunuz e-kitaplara erişebilirsiniz. 



Sol üst köşede bulunan “e-kitaplar” sekmesini tıklayarak 
Hiperkitap’ta bulunan konu başlıklarını, öne çıkan e-kitapları 
ve en son eklenen e-kitapları görebilirsiniz. 



İyi araştırmalar dileriz 
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