CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
KONUŞAN KİTAPLIK KULLANIM KILAVUZU

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kitap Dışı Materyaller Şube Müdürlüğü’nce
hizmet veren Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi’nde, gönüllü okurlar aracılığıyla görme engelli
üyelerin talepleri doğrultusunda kitaplar seslendirilmektedir.
https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/ görme engelliler için sesli kitapların bulunduğu bir web hizmetidir.

Konuşan Kitaplık web hizmetinden faydalanabilmek için sol üst köşede bulunan “Üye Ol” sekmesine
seçtikten sonra açılan üyelik formunun eksiksiz doldurulması ve “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin kabul
edilmesi gerekmektedir.
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Üyelik oluşturabilmek için en az yüzde 40 oranında görme engelli olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir.
Kimlik kartının veya sağlık kurulu raporunun taranmış halinin üyelik formunun en sonunda yer alan bölüme
yüklenmesi ya da konusankitaplik@mkutup.gov.tr adresine ulaşmasıyla onaylanarak işlem tamamlanır.
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Ana sayfada “Son Eklenen Sesli Kitaplar”, “En Çok Dinlenen Sesli Kitaplar”, “Son Bir Ayda En Çok
Dinlenen Sesli Kitaplar”, “Şu Anda Seslendirilen Kitaplar” ve “Son Eklenen Metin Kitaplar” başlıkları
altında güncel bilgiler bulunmaktadır.
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Ana sayfada “Ara” butonundan sesli veya yazılı arama yapılabilmektedir. Sesli arama özelliği Google
Chrome web tarayıcısı tarafından desteklenmektedir. Sesli arama özelliği klavyeden çalıştırılmak istendiğinde
izlenmesi gereken sıra şu şekildedir:

İlk olarak F2 tuşuna basıldığında sesli arama aktif hale gelir ve mikrofonun kullanılması için izin istenir. “İzin
ver” dedikten sonra “Kitap Adı”, “Yazarı”, “Kitap Türü”, “Seslendiren” gibi ölçütle yapılan aramaya
yönelik sonuçlar kısa bir süre sonra sayfada listelenir. Yani “F2-Tab-Enter” tuşlarına basıldıktan sonra
mikrofon aktif hale gelir ve sesli arama özelliği kullanılabilir.

“Detaylı Arama” seçeneği ile arşivde bulunan seslendirilmiş kitaplar “Kitap Adı”, “Yazarı”, “Kitap Türü”
ve “Seslendiren” olarak sorgulatılabilmektedir. Ek olarak “Kitap Kataloğu” bölümünden de alfabetik
şekilde düzenlenmiş Konuşan Kitaplık arşivinin kitaplarına erişilebilmektedir.
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Kitap dinlenilmeye başlandığı anda seslendirme otomatik olarak 1. ayrımdan itibaren başlamaktadır. Kitap
dinlemek herhangi bir nedenle yarıda kesilmişse eğer sisteme bir diğer girişte kitaba kaldığı yerden dinlemeye
devam edilebilmektedir. Kitap dinlenirken faydalanılacak bazı kısa yol tuşları bulunmaktadır.
“Num5” durdur/başlat
“Num1” 20 saniye geri
“Num3” 20 Saniye ileri
“Num4” 1 dakika geri
“Num6” 1 dakika ileri
“Num7” 3 dakika geri
“Num9” 3 dakika ileri
“Num2” başa sar
“Num0” önceki ayrım
“Num8” sonraki ayrım
Web sayfasında bulunan “İndir” seçeneğini veya “t” harfi tuşuna basılarak, kitap bilgisayara
kaydedilebilmektedir. İndirme işlemi tamamlanan kitaplar sistemden bağımsız olarak dinlenebilmektedir.
İlkokul düzeyindeki üyeler için de sayfada PDF formatında bulunan çocuk kitaplarına “Metin Kitaplar”
başlığı altında yer verilmektedir.
Ana sayfanın sağ üst köşesinde “İstek Bildir” bölümü kullanılarak okuyucuların platformda olmasını
istedikleri kitapların iletilmesi sağlanmaktadır.
Son olarak verilen hizmetlerin gelişmesi ve sonraki çalışmaları yönlendirme amacıyla kitap seslendirmelerinin
puanlandığı bir sistem bulunmaktadır.
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Öneri I
Konuşan Kitaplık ana sayfasında sağ üst kısımda yer alan “Yardım” butonuna tıklayarak veritabanı kullanımı
ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öneri II
Araştırma sorularıyla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilir ya da telefon, eposta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma görevlilerine iletilebilir.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 525 55 55
E-posta referans hizmeti:
ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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