
Kitap
Dergi

Akademik Çalışma ve Ansiklopediler

Çeşitli kategorilerden kitap ve dergilere çevrimiçi olarak ulaşabileceğiniz Çeşitli kategorilerden kitap ve dergilere çevrimiçi olarak ulaşabileceğiniz 
rafine siteleri sizin için bir araya getirdik.rafine siteleri sizin için bir araya getirdik.

Türkçe ve yabancı dillerde birçok bilimsel dergiye bu adrestenadresten 
ulaşabilirsiniz. 

Dünyanın en kapsamlı açık erişim sitelerinden birisi olan ve 
Türkiye’deki kurumlar da dâhil olmak üzere dünyanın her 
tarafından açık erişim veri tabanlarını birleştiren bu platformdaki 
135 milyondan fazla akademik ve bilimsel kaynağa buradanburadan 
erişebilirsiniz. 

ABD’nin en güzide üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) bünyesindeki akademisyenler tarafından kaleme 
alınmış yaklaşık 16 bin bilimsel ve akademik makaleye buradanburadan 
ücretsiz erişebilirsiniz. 

İslami İlimler Araştırma Vakfının düzenlemiş olduğu bilimsel kongre 
ve toplantıların kitaplarına internet sitesi üzerinden indirilebilir 
formatta buradanburadan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı İslam Ansiklopedisi, son 
dönemlerde Türkiye’de başarılmış en büyük telif çalışmalardan 
birisidir; belki de en önde gelenidir, çok kıymetli bir eserdir. Bu 
esere ulaşmak ve yüzlerce farklı konuda özenle hazırlanmış 
binlerce maddeye ulaşıp okumak için burayaburaya tıklayın tıklayın. 

İSAM dijital veri tabanındaki Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 
Makaleleri, Osmanlıca Makaleler, Risaleler, Osmanlı Salnâmeleri 
veri tabanlarındaki ve özel koleksiyonlardaki yüzlerce, binlerce 
makale, kitap ve risaleye buradanburadan erişebilirsiniz. 

Türk modernleşmesi ve yakın dönem tarihi ile ilgili birçok kitap ve 
makaleyi pdf olarak buradanburadan indirebilirsiniz. 

Dünyanın her yerinden ve her disiplinden yaklaşık 750 bin yüksek 
lisans ve doktora tezine buradanburadan erişebilirsiniz. 

YÖK “Ulusal Tez Merkezi” üzerinden Türkiye’de yazılmış yaklaşık 
200.000 akademik teze ulaşmak mümkün. Tezlerin bir kısmı “izinli” 
(herkesin erişimine açık); “izinli” olan tezleri görüntüleyebilmek için 
burayaburaya tıklamanız tıklamanız  yeterlidir. 
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Google Books 
Birçok kitabın tamamını ücretsiz bulabilirsiniz. Ayrıca bazı sayfaları 
okumaya açık kitaplara da buradanburadan bakabilir, içeriğini görebilirsiniz. 

Page by Page Books 
Sir Arthur Conan Doyle ve H. G. Wells gibi yazarların klasikleşmiş 
eserlerine, ayrıca Barack Obama ve George W. Bush gibi devlet 
başkanlarının konuşma metinlerine buradanburadan ulaşabilirsiniz. 

Planet eBook 
Dostoyevski’den D. H. Lawrence’a birçok yazara ait eserlerin 
e-kitabını bu sitedenbu siteden indirebilirsiniz indirebilirsiniz.

Project Gutenberg 
Telif hakları dolmuş çok farklı kategorilerde 49 binden fazla 
e-kitaba buradanburadan ulaşabilir ve farklı uzantılarda bu e-kitapları 
indirebilirsiniz. 

byGosh 
Ücretsiz çizimleri de bulunan çocuk kitapları ve hikâyelere 
buradanburadan ulaşabilirsiniz. 

International Children’s Digital Library 
UluslararasıUluslararası Dijital Çocuk Kütüphanesi Dijital Çocuk Kütüphanesinde ödüllü birçok kitabı 
bulabilirsiniz. Ayrıca kitapları, kategoriler ya da yaş gruplarına göre 
tarayabilirsiniz. 

Çocuk kitabı yazarlarınca eserlerini sesli okudukları bir sitesite.

Ücretsiz İngilizce E-Kitap Siteleri 

Çocuklar için Ücretsiz İngilizce E-Kitap Siteleri 

https://books.google.com/?hl=tr
http://www.pagebypagebooks.com/
https://www.planetebook.com/
https://www.gutenberg.org/
http://bygosh.com/
http://en.childrenslibrary.org/
https://www.weareteachers.com/virtual-author-activities/#.XnoSkTtv5FY.twitter


Ülkemizden Çevrimiçi Kütüphane ve Arşivler 

Dünyadan Çevrimiçi Kütüphane ve Arşivler

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Taksim Atatürk Taksim Atatürk 
KütüphanesiKütüphanesi, Türkiye'nin önemli kütüphanelerinden birisidir. 
Üye olmak şartıyla kütüphanenin sitesinden 40.000 kadar kitabı 
ve Osmanlıca basılı eserlerin büyük bir kısmını kapsamında 
tutan pdf koleksiyonunu okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından bir araya getirilen büyük bir 
arşiv buradaburada.

Kültür Bakanlığının internet sitesinin genel erişime açık e-kitap 
bölümünün yer aldığı sayfanın sol tarafındaki menü üzerinden 
konulara göre tarama/seçim yaparak birçok kitabı buradanburadan 
indirebilirsiniz.

Yazma Eserler Kurumunun çeşitli transkripsiyon ve tıpkıbasım 
eser yayınlarına buradanburadan ulaşabilirsiniz.

Kültür Bakanlığına bağlı toplam yüz Halk Kütüphanesindeki 
kitapların taranmış olanları çevrimiçi erişime bu adresadrestete açıldı.

Koç Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan iki yüzden fazla 
yazma eserin taranmış-dijital nüshasına buradanburadan erişebilirsiniz.

TBMM Kütüphanesindeki taranmış eski yazı kitaplara ve 
daha fazlasına buradanburadan erişebilir ve kitapları pdf formatında 
indirebilirsiniz.

Venedik Devlet Arşivi’nde bulunan toplam 2.022 Osmanlı 
Devleti’yle ilgili belgenin tamamına buradanburadan erişebilirsiniz.

Münih'teki Bayerische StaatsBibliothek adlı çok büyük 
kütüphane, taranmış binlerce eseri çevrimiçi paylaşıma 
açmıştır. BuyurunBuyurun.

ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden UCLA'nın (University 
of California in Los Angeles) dijital kütüphanesi üzerinden 
binlerce kitap, metin, resim, fotoğraf ve video kaydına 
buradanburadan erişebilirsiniz.

Princeton Üniversitesinin İslami Yazmalar Dijital İslami Yazmalar Dijital 
KütüphanesiKütüphanesine buradanburadan ulaşabilirsiniz.

İspanya Millî Kütüphanesiİspanya Millî Kütüphanesi  dijital koleksiyonundaki yaklaşık 
350 Türkçe, Farsça ve Arapça yazmaya ve diğer birçok esere 
buradanburadan erişebilirsiniz.

Berlin Devlet Üniversitesinin Orient Dijital ProjesiOrient Dijital Projesi kapsamında 
taranmış 3.441 Türkçe yazmaya da buradanburadan erişebilirsiniz.
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