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İndir(Çevrimdışı) linkine tıklayarak çevrimdışı okumak üzere e-kitapları indirebilirsiniz. Bu seçenek ile 

belirli bir süre için e-kitapları ödünç alabilirsiniz. 



E-kitapların ödünç alınabilmesi için kişisel bir hesabınızın olması gerekmektedir. Henüz oturum 

açmadıysanız, İndir(Çevrimdışı) linkine tıkladığınızda My EBSCOhost’ta oturum açın ve Yeni Hesap 

Oluştur linklerini içeren bir ekran belirecektir. Lütfen size uygun olan linke tıklayınız. Daha önce kişisel bir 

hesap açmadığınızı varsayarak Yeni Hesap Oluştur üzerinden devam edeceğiz. My EBSCOhost hesabı 

ücretsizdir. 



Formu doldurduktan sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayınız. 



Hesabınız oluşturulduktan sonra Devam Et butonuna tıklayınız. 



Ödünç alma süresini seçmenize ve e-kitabı indirmenize olanak veren Bu e-Kitabı İndir (Çevrimdışı) 

ekranına yönlendirileceksiniz. Al ve İndir butonuna tıklamadan önce lütfen Görüntüleme Gereksinimleri 

altındaki gri kutu içerisinde belirtilen yazılımlardan birine sahip olduğunuzdan emin olunuz. Bu kılavuzda 

Adobe Digital Editions üzerinden devam edeceğiz. Bir sefere mahsus Adobe Digital Editions’ı 

bilgisayarınıza yükleyiniz. 



Bölgenizi seçtikten sonra ‘Download’(İndir) sekmesine tıklayınız. 



İşletim sisteminiz ile eşleşen linke tıkladıktan sonra ‘Next’(İlerle) butonuna tıklayarak Adobe Digital 

Editions’ı indirmeye başlayınız. 



‘Install’(İndir) butonuna tıkladıktan sonra yükleme sürecini gözlemleyebilirsiniz. 



Yükleme tamamlandıktan sonra ‘Close’(Kapat) butonuna tıklayınız. 



Adobe Digital Editions açılacaktır. Şimdi tekrar e-kitap indirme sayfasına dönebilirsiniz. 



Ödünç alma süresini seçiniz ve Al ve İndir butonuna tıklayınız. 



E-kitabın başarıyla alındığına dair bilgilendirme göreceksiniz. Bilisayarınıza acsm uzantılı bir dosya 

indirilecektir. ‘URLLink.acsm’ isimli dosyanın indirildiği yer (masaüstü, indirilenler dosyası, vs.) tarayıcı 

ayarlarınıza bağlıdır. Bu dosyaya tıklayarak e-kitabı Adobe Digital Editions ile açınız. 



E-kitabı ödünç almadan önceki son adım, Adobe Digital Editions kullanımı için bilgisayarınızı yetkilendirmektir. 

Yetkilendirme için iki seçenek bulunmaktadır: Adone ID kullanarak ya da ID olmaksızın yetkilendirme. Adobe ID 

almanın başlıca avantajları: e-kitapları diğer bilgisayarlarınıza ve mobil cihazlarına aktarabilmek ve işletim 

sisteminizi tekrar yüklemeniz gerektiğinde eski Adobe Digital Editions içeriğini korumak 



Bilgisayarınızı Adobe ID olmaksızın yetkilendirmek için İşaret kutusunu tıklayınız ve ‘Next’(İlerle) 

butonuna tıklayınız. 



Son olarak, ‘Authorize’(Yetkilendir) butonuna tıklayınız. 



Ya da, Adobe ID alarak da bilgisayarınızı yetkilendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için ‘Create an Adobe 

ID’(Adobe ID Oluştur) linkine tıklayınız. 



Eğer hali hazırda Adobe ID’niz varsa bilgilerinizi girip ‘Sign In’(Oturum Aç) butonuna tıklamanız 

yeterlidir. Eğer henüz Adobe ID’niz yoksa ‘Get an Adobe ID’(Adobe ID’si Al) butonuna tıklayınız, formu 

doldurunuz ve ‘Sign Up’(Kayıt Ol) butonuna tıklayınız. 



Oturum açtıktan/giriş yaptıktan sonra ‘My Adobe’ ekranına yönlendirileceksiniz. Artık Adobe Digital 

Edition’a dönüp yetkilendirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. 



Adobe hesap bilgilerinizi giriniz ve ‘Authorize’(Yetkilendir) butonuna tıklayınız. 



Bilgisayarınızın yetkilendirildiğine dair bilgilendirileceksiniz. ‘OK’(Tamam) butonuna tıkladıktan sonra e-

kitabınız otomatik olarak indirilecektir ve ödünç alınacaktır. 



E-kitabınız Adobe Digital Editions içerisinde açılacaktır. Ödünç aldığınız tüm e-kitapları görmek için 

‘Library’(Kütüphane) linkine tıklayabilirsiniz. 



Kütüphaneniz içerisideki e-kitaplara sağ tıkladıktan sonra e-kitap bilgisini görme, iade etme gibi özellikleri 

kullanabilirsiniz. 



Daha fazla bilgi için 


