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Giriş 

Değerli İsabet Dijital kullanıcısı, 

Bu seneki uygulamalarımız İsabet Dijital çatısı altında yayınlanmaktadır. Bu 

kılavuzda uygulamalarla ilgili rehber bilgiler verilecektir. 

Kılavuz dört ana başlıktan oluşmaktadır.  

 İsabetdijital internet sitesi 

 İsabet Kütüphane uygulamasının indirilmesi ve kurulumu 

 İsabet Kütüphane uygulamasının kullanımı 

 Zkitap uygulamalarının kullanımı 

Uygulamayı indiren ve halen kullanmakta olan kullanıcılarımızın da kılavuzu 

baştan incelemelerini tavsiye ederiz. 

Kılavuz sonunda sık sorulan sorular bölümü yer almaktadır.  



Sistemin ana hatları 

 

Kullanıcılarımız isabetdijial.com sitesinden; 

 Üye olarak İsabet Kütüphane uygulamasını indirebilirler. 

 İletişim sayfasından bize mesaj yazabilirler. 

 Yardım sayfasından uygulamalarla ilgili bilgi alabilirler. 

İsabet Kütüphane uygulamasından; 

 Zkitap uygulamalarını indirip güncelleyebilirler. 

 Uygulamalarla ilgili diğer işlemleri yapabilirler. 

 Zkitap uygulamasını kütüphane uygulaması üzerinden açabilirler. 

 

  



İsabet Dijtal portalı 

İsabetdijital.com sitesinden kullanıcılarımızın yapabilecekleri işlemler şunlardır. 

 Üyelik işlemleri 

o Üye olma 

o Kullanıcı girişi yapma 

o Şifreyi düzenleme 

o Şifre hatırlatma işlemleri 

 Uygulama işlemleri 

o Uygulamanın indirilmesi 

 Yardım işlemleri 

o Uygulama hakkında tanıtıcı videoların izlenmesi 

o Yardım belgelerini inceleme 

o Diğer sorunlarla ilgili iletişim kurma 

 

 

 

  

Yardım 

Videoları 
İletişim 

Yeni Üye 

Kayıt 
Üye 

Girişi 

Şifre 

Hatırlatma 

Uygulamanın 

İndirilmesi 



Üye olma  

Uygulamaları indirmek ve kullanmak için üye olmak gerekmektedir. Üyelik için 

üyelik formu doldurulması yeterlidir. Mail adresine ve telefona sms ile anahtar 

kod gönderilmesi veya öğretmen belgesinin yüklenmesi istenmemektedir. 

Üye olmak için şu işlemler yapılmalıdır. 

 Anasayfadaki yeni üye kayıt butonuna tıklanır. 

 Üye bilgi formu doldurulur. 

o Mail adresi ve şifre giriş bilgileri olarak kullanılacaktır. 

 Kaydet butonuna tıklanır. 

 

Kayıt başarılı olduysa artık üye olmuşsunuz demektir. Giriş yapıp diğer işlemlere 

geçilebilir. 

Formda eksik veya hatalı bilgiler varsa hatalı alanlar gösterilerek tamamlanması 

istenecektir. 

 



Kullanıcı girişi yapma 

Üye olan kullanıcılarımız anasayfa üst menüdeki alana mail adresleri ve şifrelerini 

girerek giriş yapabilirler. 

 

 

Şifre Hatırlatma 

Üye olduğu halde şifresini hatırlayamayan kullanıcılarımız şifre hatırlatma 

işlemleri için şu işlemleri yapmaları gerekmektedir. 

 Anasayfa üst menüdeki Şifremi unuttum butonuna tıklanır. 

 Gelen sayfadaki forma sistemde kayıtlı olan mail adresi yazılır ve kaydet 

butonuna tıklanır. 

Yazılan mail adresine şifre hatırlatma maili gelmemişse, mail spam/gereksiz/junk 

klasörlerine düşmüş olabilir.  

 

Şifre Değiştirme 

Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra şifre değiştirmek istenirse şu işlemleri 

yapılmalıdır. 

 Anasayfa üst menüdeki Hesabım butonuna tıklanır. 

 Açılan menüden Hesap Bilgileri butonuna tıklanır. 

 Açılan sayfanın alt bölümünden mevcut şifre ve yeni şifre girilerek şifre 

değiştirilmiş olur. 

 

  



İsabet Kütüphane Uygulamasının İndirilmesi ve Kurulumu 

Kütüphane uygulaması nedir? 

İsabet kütüphane uygulaması, zkitap uygulamalarının toplu halde görüntülenip 

indirilebildiği bir çatı uygulamadır.  

Öğretmenlerimiz bu uygulamayı çalıştırdıklarında branşıyla ilgili tüm kitapların 

zkitap uygulamalarını görebilirler, indirip güncelleme işlemlerini yapabilirler. 

Sadece bir kitaba dahi ihtiyacı olan öğretmenimizin kütüphane uygulamasını 

indirmesi gerekmektedir. 

Sadece bir branşın derslerini değil, tüm branşları görmek isteyen kurum 

yöneticilerinin iletişim sayfasından bizimle irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

 

Kütüphane uygulamasını indirme 

Kütüphane uygulaması anasayfadaki indirme butonuna tıklanarak indirilir.  

 

Kurulum 

İndirilen kütüphane uygulaması çift tıklanarak açılır. Kurulumun tamamlanması 

beklenir. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulama otomatik açılacaktır. 

Uygulamanın kurulumu tamamlanmadıysa bilgisayarınızda kuruluma engel olan 

bir ayar bulunmaktadır. Öyle durumda bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

 

USB belleğe kurulum 

USB belleğe kurulum için bilgisayara kurulum aşaması tamamlandıktan sonra 

kurulan uygulama USB belleğe taşınmak için şu işlemler yapılmalıdır. 

 Bilgisayardaki C sürücüsüne gidilir.  

 Zkitabım adlı klasöre girilir.  

 İçindeki isabetdijital.com klasörüne girilir.  

 Oradaki isabetKütüphane klasörü USB belleğe kopyalanır. 

 Programı açmak için zkitap.exe uygulaması çalıştırılır.  

Bu şekilde program USB bellek üzerinden kullanılmış olacaktır. Sürekli farklı 

yerlerde derse giren öğretmenlerimizin USB bellek üzerinde çalışmalarını tavsiye 

ederiz.  

Herhangi bir USB bellek bunun için yeterlidir. Çok eski ve okuma yazma hızı 

düşük olan belleklerde uygulamanın yavaş çalıştığı tespit edilmiştir. 

4 GB kapasiteli bir USB bellek yeterlidir. 



Kütüphane uygulamasının kullanımı 

Kütüphane uygulaması çalıştırıldığında giriş ekranı açılır.  

Mail adresi ve şifre yazılarak giriş yapılır. Sonraki girişlerde program bu bilgileri 

hatırlayacaktır. Giriş butonuna tıklanır. 

 

Üstteki menüden sınıf seçimi, alttaki menüden ders seçimi yapılır. 

Uygun kitaplar listelenecektir. 

Kapak resmine tıklandığında uygulama indirilmeye başlanacaktır. Daha önceden 

indirilmiş ise uygulama açılacaktır. 

Kitap uygulaması indirildikten sonra kullanımı için internete gerek yoktur. Ancak 

kütüphane uygulaması girişte uygulamaların güncel sürümünün olup olmadığını 

kontrol eder. Eğer bilgisayarda internet bağlı değilse, internete erişilemediğini 

haber verip devam edebileceğiniz bir uyarı verecektir. Bu uyarıya evet diyerek 

uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Kitapların indirilmesi 

Kitaplar, kapak görselinin altındaki indir butonuna tıklanarak veya kapak 

görseline tıklanarak indirilir. 

  

Sınıf Seçimi 

Ders Seçimi 

Kitaplar 



Kitapların açılması 

Kitaplar indirildikten sonra görsele tıklanarak açılır.  

Kitap daha önce indirilmedi ise indirme işlemi başlayacaktır. Daha önceden 

indirilen uygulamalarda Kaldır butonu yazmaktadır. 

 

Kitapların güncellenmesi 

Kitap uygulamalarında güncelleme yapıldığında kitabın altında Güncelle butonu 

ortaya çıkar. Bu butona tıklandığında kitabın güncel versiyonu indirilir. 

 

Kitapta daha önceden kaldığınız yer bilgisi, yaptığınız zenginleştirmeler ve test 

istatistikleri güncelleme ile silinmez.  

 

Kitapların silinmesi 

Kitabı silmek için kapak görselinin altındaki Kaldır butonuna tıklanır. 

  



Zkitap Uygulamalarının Kullanımı 

İlk kullanım 

Uygulamayı indirip açtığınızda ilk sayfa önümüze gelecektir.  

 İçindekiler butonundan kitabın istediğiniz bölümüne gidebilir, 

 Hızlı geçiş alanına sayfa numarasını yazarak o sayfaya geçebilir, 

 Sonraki sayfa butonuna tıklayarak sonraki sayfaya geçebilirsiniz. 

 

 İstenilen sayfaya geldikten sonra büyüteç butonuna tıklanarak daha 

önceden belirlenen zoom alanı açılabilir. 

 Seçilen alana yaklaşma butonu seçildikten sonra sayfa üzerinde belli 

miktar alan seçilerek o alana zum yapılabilir. 

 Yakınlaştırma butonu ile sayfa belli oranlarda büyütülebilir. 

 

İçindekiler 

Hızlı Geçiş 

Sonraki sayfa 

Büyüteç 

butonu 

Seçilen alana 

yaklaşma 

Yakınlaştırma 

Sonraki sayfa 



Fırça butonundan renk seçimi yapılır. Kalem butonuna tıklanarak kalem aktif 

edilir. Kitap üzerinden ders anlatımına başlanılabilir. 

 

Renk Seçimi 

Kalem Seçimi 



Araçların tanıtımı 

 

 

Büyüteç işlevi 

Kitap üzerinde önceden belirlenen alanlara yapılan yakınlaştırma işlemidir.  

 

Soldaki mercek butonuna tıklandığında görüntülenen alan büyütülerek ekrana 

yaklaştırılır.  



 

 

Ekrana yaklaştırıldıktan sonra önceki veya sonraki slayta geçmek için alttaki oklar 

kullanılır. 

Büyüteçten çıkmak için geri butonları kullanılır. 

Küçült butonu ile sayfa sola yaslatılır. Böylece sağda işlem yapabilmek için alan 

açılmış olur. 

 

Çözüm İşlemleri 

Kitapta boşluk bırakılan alanların çözümlerine göz ikonuna tıklanarak ulaşılabilir. 

Göz ikonuna tıklamak için araçlardan el butonu tıklanmalıdır. 

  

 

 

Sonraki Slayt 

 

Önceki Slayt 

Küçültme 

butonu 

Geri butonu 



Test Modu 

 

Kitaptaki test sayfalarında test modu bulunmaktadır. Üstteki Test Ekranına 

Giriş tıklanarak test modu açılır. 

 

Test modunda soruların yanında cevap formu çıkmaktadır. Bu form üzerinde veya 

seçenekler üzerine tıklandığında cevap seçilmiş olur. 

Tüm sorular işaretlenip sınavı bitir tıklanır. Doğru, yanlış ve boş olarak test 

sonucu açıklanır. 

 

Zenginleştirme araçları 

Zkitaplara kendi hazırladığınız veya internetten temin ettiğiniz ses, video, html 

dosyası, web sayfası bağlantısı, büyüteç, swf animasyonu ekleyebilirsiniz. 

 Bunun için eklemek istediğiniz sayfada alttaki zenginleştir butonuna 

tıklanır. 

 Gelen forma eklenecek dosyanın türü belirlenir. 

 Sayfadaki eklenecek alan fare ile seçilerek belirlenir. 

 Dosya yolu belirlendikten sonra Etkinlik Ekle butonuna tıklanır. 



 

  

Dosya türünü 

belirleyiniz. 

Eklemek istediğiniz 

yeri seçiniz. 

Gözat butonu ile 

dosyayı seçiniz. 

Etkinliği 

kaydediniz. 



Hata bildirme 

Kitapta karşılaştığınız hataları bilgi@isabet.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 

 

Sık Sorulan Sorular 

İsabetakillitahta.com sitesine üye olmuştum. Aynı üye bilgilerini 

kullanabilir miyim? 

Aynı üye bilgilerini kullanamazsınız. Yeniden üye olmanız gerekmektedir. 

 

Kullanıcı adım nedir? 

Kullanıcı adınız, üye olurken belirttiğiniz mail adresinizdir. 

 

Şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim? 

Anasayfadaki şifremi unuttum bağlantısını tıklayınız. Gelen sayfada mail 

adresinizi giriniz. Şifreniz mail adresinize gönderilecektir. 

 

Uygulamaları internetsiz çalıştırabilir miyim? 

Uygulama internetsiz çalışmaktadır. İnternetli bir bilgisayarda kitapları indirmiş 

olmanız gerekmektedir. 

 

Kütüphane uygulamasını USB belleğe nasıl kurarım? 

Bilgisayarınızda uygulamayı çalıştırıp giriş yaptıktan sonra kapatın. C 

klasöründeki C:\Zkitabım\isabetdijital.com\isabetKütüphane yolundaki 

isabetKütüphane klasörünü belleğinize kopyalayın.  

Kopyaladıktan sonra klasörün içindeki zKitap.exe’yi çalıştırdığınızda kütüphane 

uygulamasını çalıştırmış olacaksınız. 

 

Finder çalıştırılıyor diyor ancak bir ilerleme olmuyor. Ne yapmalıyım? 

Uygulamayı kapatın. C klasöründeki 

C:\Zkitabım\isabetdijital.com\isabetKütüphane yolundaki 

isabetKütüphane klasörünü Masaüstüne veya istediğiniz bir yere kopyalayın. 

Kopyaladıktan sonra klasörün içindeki zKitap.exe’yi çalıştırdığınızda kütüphane 

uygulamasını çalıştırmış olacaksınız. 

mailto:bilgi@isabet.com.tr

