CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
RESMİ GAZETE KULLANIM KILAVUZU
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Resmi Gazete ana sayfası tasarım olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Başlık
Bölümü, Ana Menü ve Site Haritası bölümleridir.
a)Başlık Bölümü bu bölüm PDF görüntüle ve takvim bölümlerinden oluşmaktadır.

Başlık
Bölümü
Ana Menü

Resmi
Gazete
İçeriği

PDF Görüntüle bölümünden içinde
bulunulan gün yayımlanan Resmi
Gazete’nin basılabilir PDF formatındaki
nüshasına erişilebilmektedir.

Takvim bölümünde görüntülenmek
istenilen günün üzerine tıklanarak Resmi
Gazete içeriğine ulaşılabilmektedir.
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b)Ana Gövde bu bölüm üstte Resmi Gazete’nin temel unsurlarını barındıran Ana Menü ile
altta içinde bulunulan gün yayımlanan Resmi Gazete İçeriği olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.
Ana Menü

Resmi
Gazete
İçeriği

*Ana Menü burada Arama, Tüm Kategoriler, Zaman Aralığı ve Son Mükerrer arama
seçenekleri bulunmaktadır.
Arama seçeneğine tıkladığınızda yandaki ayrıntılı arama ekranı görüntülenebilmektedir. Bu
bölüm kendi içinde Genel Arama, Arşiv, Mükerrer Arşivi arama ekranlarından oluşmaktadır.
Genel Arama Bütün alanları doldurarak ya da
tek bir alanda arama yapılabilmektedir.
Aranacak Kelime mevzuatın başlığında yer
alan kelime ya da kelimeleri ve Başlangıç-Bitiş
Tarihi aranılan mevzuatın zaman aralığını ifade
etmektedir.

Mevzuat Türü aramasında kullanım sıklığına
göre sıralanmış ilk 20 türe öncelik verilmekte
sonrasında ise alfabetik olarak kalan mevzuat
türleri sıralanmaktadır.
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Arşiv 07 /02 /1921 tarihinden aranılan günün
tarihine kadar yayımlanan tüm Resmi Gazete
nüshaları Mevzuat ve İlan bölümlerinden
görüntülenebilmektedir.

Mükerrer Arşivi 07 /02 /1921 tarihinden
aranılan günün tarihine kadar yayımlanan
Mükerrer Resmi Gazete nüshaları Mevzuat ve
İlan bölümlerinden bulunabilmektedir.
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Tüm Kategoriler bölümünde görüntülenmek
istenen Yasama, Yürütme ve İdare ile Yargı
seçeneklerinden
birisi
seçilerek
arama
daraltılabilmektedir.

Zaman Aralığı bölümü içinde yer alan Bugün,
Son 1 Hafta ve Son Bir Ay seçilerek içinde
bulunulan hafta ya da ayda yer alan tüm bölüm
içeriklerine kolayca erişilebilir.
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Son mükerrer seçeneğinde yayımlanan
son mükerrer Resmi Gazete’ ye doğrudan
erişim sağlanabilmektedir.

Son Mükerrer

Mükerrer

İçinde bulunulan gün Mükerrer Resmi
Gazete yayımlanmış ise Son Mükerrer
seçeneğinin yanında kırmızı uyarı veren
Mükerrer seçeneği belirir. O gün içinde
yayımlanan Mükerrer Resmi Gazete sayısı
da seçenek olarak gösterilmektedir.

Önceki Sayı–Sonraki Sayı seçeneklerinden
bir önceki günün veya bir sonraki günün
Resmi Gazete’ sine geçilebilmektedir.

*Resmi Gazete İçeriği: Yürütme ve İdare Bölümü, Yargı Bölümü ve İlan Bölümü olmak
üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden herhangi biri seçilerek erişim
sağlanmaktadır.
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c)Site Haritası: Bu bölüm solda Resmi Gazete Tarihçesi ve Resmi Gazete Mevzuatı ortada
Yardım bölümü sağda Mevzuat Bilgi Sistemi bulunmaktadır. En altta ise iletişim bilgileri yer
almaktadır.

Genel Arama alanında konu belirlenip istenilen seçenekler doldurulduğunda sonuç sayfasında
erişilen bilgiler görüntülenmektedir.

Gelen sonuçların üzerine tıklanarak
PDF olarak görüntülenebilmektedir.

Arşiv alanında tarih aralığı belirlenip ilan araması yapıldığında sonuçlar
görüntülenebilmektedir.

Gelen sonuçlar eski tarihten yeni
tarihe doğru listelenmektedir. PDF
olarak görüntülenmektedir.
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Mükerrer Arşivi seçeneğinde tarih belirlenerek mevzuat ve ilan araması yapılabilmektedir.

Gelen sonuçların üzerine tıklanarak
PDF olarak görüntülenmektedir.

Tüm Kategoriler ve Zaman Aralığı seçeneklerinden belirlediğimiz konu ve tarihte çıkan
karar ve yasalara erişim sağlanabilmektedir.

Gelen sonuçlar PDF olarak
görüntülenmektedir.

20.12.2019

8

Son Mükerrer seçeneğinde ise Mükerrer Resmi Gazete görüntülenmektedir.

Gazete İçeriği bölümünde bulunan Yürütme ve İdare Bölümü, Yargı Bölümü ve İlan
Bölümünden de yayımlanan karar ve ilanlar görüntülenebilmektedir.
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Öneri I
Resmi Gazete ana sayfasında bulunan mobil cihazların işletim sistemine uygun (Android, IOS
vb.) olan uygulaması indirilerek araştırma konusuyla ilgili tarama mobil cihazlardan da
yapılabilmektedir.

Öneri II
Resmi Gazete ana sayfasında yer alan Yardım seçeneğinden de sistemle ilgili bilgiler
görüntülenebilmektedir.
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Öneri III
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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