
PRESS READER



KAPSAM
• PressReader, her gün 100 ülkeden, 60 dilde, 5000’den 

fazla günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa 
orijinal  baskısıyla ulaşılabilen koleksiyondur.

• 90 günlük arşivi sayesinde okuyucular istediği bir 
konunun son 90 günlük gelişimini araştırıp inceleyebilir.

• PressReader veri tabanına kampüs dışında da mobil 
cihazınız ile 7 gün boyunca kesintisiz erişim 
sağlanmaktadır.

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.news
paperdirect.pressreader.android&hl=tr adresine giderek 
Press Reader uygulaması mobil cihazlara indirilebilir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=tr


KAPSAM

• Chip, Atlas, Evim gibi aktüel dergilerin yanı sıra Sabah, 
Milliyet, Hürriyet gibi günlük gazetelerinde bulunduğu 
toplamda Türkiye'den 57 yayına erişim sağlanmaktadır.

• Ara yüz dili Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir çok dile 
çevrilebilmektedir.

• Kimi gazetelerde yayınlanan haberlere ait içerikleri dinleme 
özelliği bulunmaktadır.

• Yaklaşık 20 dilde tercüme özelliğine sahiptir.

• "Opinion Trends" alanından kayıtlı kullanıcıların haberlere 
yönelik oluşturdukları trend başlıkları bulabilirsiniz.



ERİŞİM

“Press Reader” veri tabanına, Gazi Üniversitesi 

Merkez Kütüphanesi web sayfasında

(http://www.lib.gazi.edu.tr) yer alan “Veri Tabanları” 

başlığından erişebilirsiniz.

http://www.lib.gazi.edu.tr/


Ana Sayfa

Press Reader IOS ve Android
uygulamalarını indirebilirsiniz.  

Yayınlara ve ayarlara 
ulaşacağınız sekme ekranın sol 
üst köşesinde yer almaktadır.



Kaynaklar

Kaynaklar başlığında 

toplamda 5493 yayın 

bulunmaktadır. Bu yayınlar, 

konusuna  yayın türüne, 

diline ve ülkesine göre 

listelenmektedir.



Kaynaklar

"Countries" başlığında ülkelere 

göre alfabetik olarak kaç yayına 

erişilebileceği görünmektedir.



Kaynaklar

" Categories" başlığında konu 

başlıklarına göre alfabetik 

olarak kaç yayına erişilebileceği 

görünmektedir.



Kaynaklar

" Publication Types" başlığında 

yayın türüne göre alfabetik 

olarak kaç yayına erişilebileceği 

görünmektedir.



Kaynaklar

" Languages" başlığında dillere 

göre alfabetik olarak kaç yayına 

erişilebileceği görünmektedir.



Genel Özellikler

Sayfayı ya da sayfadaki bir 

haberi yazdırabilirsiniz.



Genel Özellikler

Metin görünümüne çevirebilirsiniz.



Genel Özellikler

(Metin Görünümü)



Genel Özellikler

Gazeteyi ya da ilgili haberi  

Facebook, Twitter gibi sosyal 

ortamlarda paylaşabilir , 

Instapaper, Onenote gibi bir 

uygulamaya gönderebilir ya da 

mail aracılığıyla paylaşabilirsiniz.  



Genel Özellikler

Gazete içeriğindeki haberleri 

dinleyebilirsiniz.



Genel Özellikler

(Dinleme Ekranı)



Genel Özellikler

Dinlenme ekranının sağ üst köşesinden 

aynı gazete içerisindeki diğer başlıklara 

geçiş sağlayabilirsiniz.



Genel Özellikler

"Daha fazla" alanına giderek 

haberleri yaklaşık 20 dilde 

tercüme edebilirsiniz.



Genel Özellikler

(Tercüme Ekranı)



Genel Özellikler

Gazetenin 90 günlük arşivine 

yönelik geçişleri tarih 

alanından yapabilirsiniz.



Kayıt

Kayıt ol sekmesinden kayıt olarak gazeteleri 

7 gün boyunca çevrimdışı olarak  

okuyabilmek için indirebilir, gazetedeki 

haberlere yorum yapabilirsiniz.



Teşekkürler…


