
 
PressReader her gün120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve 
magazin dergisine tam sayfa original baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel 
kaynağıdır. 
Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ''PressReader'' dünya çapında 
20,000'den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.  
Sayfalar tam resimli ve baskılı normal gazete formatında yayımlanmaktadır. Basılı gazete 
sayfalarını çevirdiğiniz gibi elektronik olarak da normal gazetenizi okuyabilirsiniz. 120 ülkede ve 
60 ayrı dilde yayımlanan gazetelerin hepsine bir yerden erişim imkanı sunmaktadır.  
90 günlük arşivi sayesinde okuyucular istediği bir konunun son 90 günlük gelişimini araştırıp 
inceleyebilir. Okuyuculara keşfetme imkanı sağlamakta, uluslararası öğrencileri kendi gazete ve 
dergileri ile buluşturmakta ve kültür şokunu engellemektedir. 
 
Gazeteler basıma çıkar çıkmaz PressReader'da görüntülenmektedir. Bu sayede günlük 
gazetelere anında erişim imkanı sunar. Birden fazla dilde görüntülenebilen arayüz, makalenin 
başka dillere çevirisi ve sesli dinlenme imkanı sağlamaktadır. 
 
İlgilendiğiniz haber için RSS FEED düzenleyebilir, makaleyi paylaşabilir hatta uluslararası sosyal 
ağ sitelerinde fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.  
 
PressReader aplikasyon aracılığı ile gazete ve magazinlere erişim imkanı bulunmaktadır. 
PressReader aplikasyonu Apple, Blackberry, Windows 8 ve Android cihazlar icin mevcuttur. 
 
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: 
Kampus dışı uzaktan erişim (radyant erişim): 
PressReader veritabanına kampüs dışında da Mobil Cihazınız ile 7 gün boyunca kesintisiz 
erişiminizi sağlamakta olup; yalnızca PressReader abonesi olan kurumlara sunulmaktadır. 
 
Mobil Cihazınız ile Uzaktan Erişim için izlenecek adımlar; 
 
Mobil cihazınıza “PressReader” isimli aplikasyonu yükledikten sonra öncelikle kendinize bir 
kullanıcı adı ve şifre oluşturunuz. (aplikasyon mağazanızdan “PressReader” şeklinde arada 
boşluk bırakmadan arayarak uygulamayı indiriniz) 
 
Kampüs Wi-Fi ağından internete 1 defa bağlandıktan sonra cihazınız otomatik olarak 7 gün 
boyunca yetkilendirilecektir. Yetkilendirme işlemi ile birlikte kampüs dışında da 7 gün boyunca 
PressReader veritabanından aktif bir şekilde faydalanabilirsiniz. 
 
7 gün sonunda tekrar kampüs Wi-Fi alanına girildiğinde erişim yetkisi otomatik olarak 7 gün daha 
uzatılacaktır. 
 
Geo-Fencing yöntemi ile uzaktan erişim: 
Bu özellik ile kütüphane'nin WiFi ağına bağlanmadan PressReader'a anında erişim 
sağlanmaktadır. 
Kurumumuzun coğrafi koordinatları kullanılarak sanal bir ağ oluşturulmaktadır.  
 
Kullanıcılarınız basitçe PressReader aplikasyonunu indirerek kurum lokasyonu içerisinde 
aplikasyona bağlanıp favori gazete ve magazin dergilerine limitsiz erişim sağlayabilirler. 
 



Kurum lokasyonu içerisinde sistem üzerinde aktif olduktan sonra sistem tarafından 
yetkilendirilerek, PressReader veritabanına kampüs dışında da Mobil Cihazınız ya da sabit 
bilgisayarınız üzerinden 7 gün boyunca kesintisiz erişiminiz sağlanacaktır. 
 
Channel (kurumsal/kişisel kanal oluşturma): 
PressReader'a kaydolduğunuzda otomatik olarak kendi kanalınız verilir. Kanalınız aracılığı ile 
PressReader üzerindeki sosyal medyanızı yaratmakta, ilgi alanınızla ilgili haberleri 
toplayabilmekte ve bunları paylaşabilmektesiniz. 
 
PressReader üzerinde kanalınız aracılığı ile dünya genelindeki en iyi haber ve dergi içeriklerini 
seçip paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı PressReader’a bağlayabilirsiniz. (Facebook, 
Twitter, Google +, Evernote, Instapaper ve OneNote) 
 
Blog yayınlarınızı burada yeniden yayınlayabilirsiniz. RSS özelliği ile bloğunuzdan PressReader 
kanalınıza içerik gönderebilirsiniz. Özel koleksiyonlar oluşturabilir, okuma salonunuzu geliştirmeye 
başlayabilirsiniz. Koleksiyonunuzu herkese açık veya gizli yapabilirsiniz.  
 
PressReader'da ki favori gazete veya dergilerinizin yeni sayıları eklendiğinde, yeni sayı uyarıları 
alabilirsiniz. Videolarınızı paylaşabilir, durumunuzu yazabilirsiniz ve takipçileriniz ile tüm bunları 
paylaşabilirsiniz. 
 
Hotspot map: 
Bu özellik sayesinde Google Maps üzerinde; yakınınızda bulunan PressReader abone kurumları, 
bulunduğunuz yere olan mesafeleri ile birlikte görebilirsiniz. 
 
Kişisel hesap oluşturma: 
Kendinize oluşturmuş olduğunuz bir kullanıcı adı ve şifre ile favori yayınlarınızı mobil cihazınıza 
indirebilir ve daha sonra indirmiş olduğunuz bu yayınları okuyabilirsiniz. 
 
Offline Okuma: 
Kendinize oluşturmus olduğunuz bir kullanıcı adı ve şifre ile favori yayınlarınızı mobil cihazınıza 
indirebilir ve daha sonra indirmiş olduğunuz bu yayınları okuyabilirsiniz.Ücretsiz hesap oluşturarak 
birçok özelliğe sahip olabilirsiniz. 
 
Favori makalelerinizi işaretleyip; saklayabilirsiniz. Tüm makaleler sosyal medyada paylaşılabilir, 
Evernote ya da Instapaper uygulamaları kullanıyorsanız arşivleyebilirsiniz. Herhangi bir 
tartışmaya katılarak istediğiniz makale yorumlarına ekleme yapabilirsiniz. İstediğiniz bir konu ile 
ilgili bir düşünce oluşturarak, kişisel ağınıza ekleyebilir ve kaç kişinin sizinle aynı fikirde olduğunu 
görebilirsiniz. 
 
PressReader provides online access to today’s newspapers and magazines from around the world 
in full color in their traditional format and layout.  The collection has over 7,000 newspapers and 
magazines in 60 languages from 120 countries.  
 
Over 20.000 libraries and more than 12 million users are using PressReader, which provides up 
to 90 days of back issues and the ability to print, email and share individual pages and stories, 
across the world. PressReader gives you same day access to newspapers and magazines from 
around the world in full color, full-page format and available in over 60 languages. 
 
PressReader allows you to read or download full digital editions of key newspaper and magazine 
titles from around the world. 



 
90-day archive allows readers to search for a specific subject for the last 90 days. It offers its 
readers to discover, allows international students to have access to their local newspapers and 
magazines, and prevent culture shock.  
 
With PressReader, you can hold an enhanced digital replica of your favorite publication in your 
hands and read it from cover to cover, just the way the title was printed, with no compromises in 
quality, fidelity or content. 
 
As soon as newspapers are printed, they can be viewed on PressReader. It allows instant access 
to daily newspapers and audio options. PressReader instantly translates the interface into multi-
languages.  
 
You can make an RSS FEED for an article you are interested in, share the article, and even 
comment on articles and make your opinions heard on social networks.  
 
PressReader delivers the most authentic newspaper and magazine reading experience on tablets 
and smartphones and eReaders running iOS, Android, Windows 8 and BlackBerry 10 operating 
systems. 
 
KEY FEATURES: 
Off-Campus/Remote Access (Radiant Access): 
PressReader member institutions are allowed 7 day uninterrupted off-campus access with mobile 
devices.  
 
How to Remotely Access from Your Mobile Device: 
 
Search for PressReader in App Store and download the free app on your mobile device. Create a 
user name and a password.  
 
After connecting to the internet via campus Wi-Fi network once, your device will be authenticated 
automatically for 7 days. With this, you can actively use PressReader database off-campus for 7 
days also. 
 
When you enter the campus Wi-Fi network at the end of 7 days, your access authentication will 
be extended for another 7 days. 
 
Remote Access via Geo-Fencing: 
This feature allows instant access to PressReader without having to connect to the Library Wi-Fi 
network.   
Geographical coordinates of the University is used and a virtual network is established.  
 
By downloading PressReader app, users can connect to the app on campus and access their 
favorite newspapers and magazines.  
 
After becoming active on the system, the system will authenticate you and you will have 
uninterrupted off-campus access with mobile device or desktop/laptop for 7 days. 
 
Channel (Creating a corporate/personal channel): 
Everyone who creates an account on PressReader is given a channel. Your public channel will 
include information that you would like to share about yourself, articles that you have commented 



on or saved to public collections, people that you follow and who follow you, topics that you are 
an expert on, and opinions that you support on PressReader.  
 
You can share stories instantly on Facebook and Twitter, and other social media accounts such 
as Google +, Evernote, Instapaper, and OneNote. Set up Auto Share to post stories from your 
favorite Collections, and invite your friends to jump in. 
 
You can republish your blog here. You can import a content to your PressReader channel from 
your blog with RSS feature; create special collections, improve your reading hall. You can make 
your collection visible/invisible to others.  
 
Once the latest issues of your favorite newspaper or magazines are out, you can get new issue 
alerts. You can share your videos, update status, and share all this with your followers.  
 
Hotspot map: 
PressReader's HotSpot map displays various locations that provide PressReader service. You 
can use the search bar located at the top right corner or simply navigate your cursor around the 
map.  
 
Setting up a Personal Account: 
With a user name and password you created, you can download your favorite publications on your 
mobile device and read them later on.  
 
 
Offline Reading: 
With a user name and password you created, you can download your favorite publications on your 
mobile device and read them later on. With a free account, you can benefit from many features.  
 
Mark your favorite articles and save them. You can share all your articles on social media, and 
archive them if you are using Evernote or Instapaper apps. You can also make additions to any 
article you want by joining a discussion group. You can develop an idea on any subject, add it to 
your personal network, and see how many people agree with you.  
 
Türkçe Gazeteler / Turkish Newspapers:  
Akdeniz Haber 
Akşam Gazetesi 
Cumartesi Moda and Yasam 
Evrensel Gazetesi 
Genc Hayat 
Güneş Gazetesi 
Haberturk 
HT Ankara 
HT Cumartesi 
HT  
Egeli 
HT Magazin 
HT Pazar 
Hurriyet Daily News & Economic Review 
Hurriyet  
 
Kelebek 



Hurriyet  
 
Pazar 
Hurriyet Print Edition 
Manavgat'in Sesi 
Milliyet 
Sabah 
Star 
Turkiye 
Vatan 
Yeni Asya 
Türkçe Dergiler: 
App Users 
Atlas 
Auto Show 
Blue Jean 
Breakfast 
Capital (Turkey) 
Gelecek Trendler 
Green Business 
Infocard 
Chip 
Ekmek ve Gul 
Ekonomist 
Elele 
Elle (Turkey) 
Ev Bahçe 
Evim 
Evrensel Pazar 
Formsante 
Guncel Hukuk 
Hello! (Turkey) 
Haftasonu 
Hey Girl 
iPad Magazine 
Istanbul Life 
Level 
Level  
- 
Knight Online 
Lezzet 
Lezzet  
- 
Mutfak Atölyesi 
LUXE City Guides  
- 
Istanbul 
Macline 
Maison Française 
Maison Francaise  
- 



Deco Rehber 
Naviga 
Newtech 
Online Oyun 
Photoline 
Popular Science (Turkey) 
Pozitif 
Start Up 
Tempo  
Turkish Review 
Yacht 
Bazı Önemli Yabancı Gazeteler / Some of the main International Newspapers 
The Guardian 
The Independent 
The Observer 
USA TODAY 
Washington Post 
Le Monde 
China Daily 
LosAngeles Times 
Chicago Tribune 
Le Figaro 
Newsweek 
ForbesWeekly 
Fast Company 
Inc. (USA) 
 


