CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
BASILI KAYNAK ARAŞTIRMA REHBERİ
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın destek ve öncülüğünde 2015
yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m²lik alanda ve 5 bin kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir. Koleksiyonu oluşturan
kaynak türleri ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Kaynak
Basılı Kitap
Basılı Dergi
Elektronik Kitap
Elektronik Dergi
Veritabanı
Elektronik Tez
Ses ve Görüntü Koleksiyonu

Sayı
2 milyon
13 bin 294 dergi (2 milyon sayı)
665 bin
78 bin (120 milyondan fazla makale vb.)
65 adet
7 milyon
10 bin

Bahsi geçen bu kaynaklar; sosyal bilimler, sanat ve estetik bilimleri, fen bilimleri, deneysel ve teorik bilimler, temel bilimler, uygulamalı bilimler ve
disiplinler arası birçok bilim dalını kapsamaktadır. Aşağıda belirtilen kütüphanedeki bölümlerde bu kaynaklar araştırmacıların ve okuyucuların
hizmetine sunulmaktadır.
Kütüphane / Bölüm

Koleksiyon Sayısı

Araştırma Kütüphanesi
Gençlik Kütüphanesi
Nadir Eserler Kütüphanesi
Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
Okuma Salonları
Cihannümâ Salonu
Referans Bölümü
Süreli Yayınlar Salonu
Depo ve Diğer Koleksiyonlar

20 bin
12 bin
50 bin
25 bin
300 bin
200 bin
10 bin
1550
984 bin 673
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Bu bilgi kaynaklarının okuyuculara sunum hizmetleri modern kütüphanecilik
anlayışı ile verilmektedir. Bağış, satın alma, mübadele (değişim), derleme ve devir
yoluyla kütüphanemize gelen kaynaklar açık raf sistemi ile bir kısım kaynak ise
kapalı raf sistemi ile hizmete sunulmaktadır.

Qq

Koleksiyonun yerleşiminde Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (LC)
kullanılmaktadır. Bu sistemde konuların harf ve rakamlardan oluşan
karşılıklarına yer numarası adı verilir. Yer numarası her bilgi kaynağı için
tek olup konusal düzende ve kaynağın koleksiyonda bulunduğu yeri
göstermektedir. Aşağıda eğitim konusundaki bir kaynağın yer numarası
detaylandırılmıştır;

DR

Tarih konusuna ait numarayı,

605
.E73
E73
2011

Temel girişe göre verilmiş “cutter” numarasını,
Eser adına göre verilmiş “cutter” numarasını
Kitabın yayın yılını ifade etmektedir.

DR
605
.E73
E73
2011

Kaynakların Kongre Kütüphanesi Sınıflama
Sistemine (LC) göre sıralanmasına ilişkin
bir örnek aşağıda verilmiştir.
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Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Kütüphane basılı kaynakları https//katalog.mk.gov.tr web sayfasından taranabilmektedir. Kütüphane kataloğuna erişim için, web sayfasındaki
Araştırma bölümü alt sekmesinde bulunan Katalog Hakkında veya Kitap kısmına ya da Koleksiyonlar bölümü alt sekmesindeki Basılı Koleksiyon
kısmına giriş yapılmaktadır.
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Genel Kaynak Tarama
Katalog tarama ana sayfasında, araştırılan konunun yazılacağı tarama alanı bulunmaktadır. Bununla beraber bu alanın yanında Tümü seçeneği
ile başlayan ve taramaları sınırlandırmaya olanak sağlayan seçenekler listesi de bulunmaktadır.

Sağlık İzmir

16.09.2021

Tümü
Yazar Adı
Eser Adı
Konu
Öz/Özet/İçindekiler
Süreli/Yıl
Süreli/Sayı
Dil
Yayın Tarihi
Yayınlayan
Yayın Yeri
ISBN/ISSN
Demirbaş
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Araştırmacı ilk aşamada “İzmir’de sağlık” konusunu Tümü seçeneği ile tarama yaparak 190 adet en genel sonuç listesini görüntüleyebilmektedir.
Konusuyla doğrudan ilgili kaynaklara ulaşmak isteyen araştırmacı, yan tarafta bulunan sınırlandırmalar alanından Konu seçerek 7 adet kaynağın
bulunduğu sonuç listesine ulaşmaktadır. Sonuç listesinde kaynağın Cihannümâ Salonu’nda bulunduğuna yönelik yer numarası bilgisi yer almaktadır.

Sağlık İzmir

Tümü

190 adet

Sağlık İzmir

Konu

7 adet

Cihannüma Salonu
19. yüzyılda İzmir’de sağlık sorunları ve yaşam / Rauf Beyru

R
640
.B49
2005
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Aşağıda, tarama sonucunda ulaşılmak istenen “19. Yüzyılda İzmir’de sağlık sorunları ve yaşam” isimli kaynağın yer aldığı raf görüntüsü ve
görseli paylaşılmaktadır.

R
640
.B49
2005
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“Konu” Alanından Kaynak Tarama
“Organik Tarım Ekonomisi” ile ilgili araştırma yapan okuyucu, Konu seçeneğini kullanarak öncelikle “Tarım ve Ekonomi” başlığı ile genel
bir tarama yaparak 295 adet kaynağa erişebilmektedir. Mevcut sonuçları daraltmak ve konuyla doğrudan ilgili kaynaklara ulaşmak için aynı alana
“Organik” konu başlığı eklenerek 6 adet kaynağın sonucuna ulaşılabilmektedir.

Tarım ekonomi

Konu

295 adet

Organik tarım ekonomi

Konu

6 adet

Okuma Salonları
Organik tarım ekonomisi / Erkan Rehber

S
605.5
.R44
2011
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Okuma salonunda olduğuna yönelik bilgi edinilen ve yer numarası alınan “Organik tarım ekonomisi” isimli kitabın yer aldığı raf görüntüsü
ve görseli aşağıda paylaşılmaktadır.

S
605.5
.R44
2011
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“Eser Adı” Alanından Kaynak Tarama
Ivan Sergeeviç Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” isimli eseri gibi belirli bir kaynağa ulaşmak isteyen okuyucu, sınırlandırmalar alanından
Eser Adı’nı seçerek taramasını gerçekleştirebilmektedir.

Babalar ve oğullar

Eser adı

Okuma Salonları
Babalar ve oğullar / Ivan Sergeevich Turgenev, Türkçesi: Nilgün Temren

PG
3427.
T8/08
19
2007
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“Yazar” Alanından Kaynak Tarama
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı kaynaklara ulaşmak isteyen okuyucu, sınırlandırmalar alanından Yazar’ı seçerek tarama yapabilmektedir.
Böylece yazara ait koleksiyondaki tüm kaynaklar görüntülenebilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy

Yazar

Osmanlı edebiyatı ders notları / 1908-1909 eğitim dönemi / Mehmet Akif Ersoy

PL
205/.E
77
2015

Araştırma Kütüphanesi
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“Ahmet Ümit” in yazmış olduğu kaynaklar arasından “Kırlangıç Çığlığı” isimli esere ulaşmak isteyen okuyucu yazar alanına ek olarak yeni
bir tarama alanı ekleyebilmektedir. Yeni alanda Eser Adı’nı seçerek yazarın aranan eserine doğrudan görüntülenebilmektedir.

Ahmet Ümit

Yazar

Kırlangıç çığlığı

Eser Adı

Kırlangıç çığlığı / Ahmet Ümit, editör : Mehmet Said Aydın
Cihannüma Salonu

PL
248.
Ü45/
K57
2018
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Süreli Yayın Tarama
Kütüphanede Süreli Yayınlar Bölümü’nde bulunan eserleri görmek için arama özelliklerinden “Tümü” seçilerek “Bilim ve çocuk” dergi ismi ile
arama yapıldığında sonuçlar listelenmektedir. Süreli Yayınlar-Güncel bölümünden derginin diğer sayıları görüntülenebilmektedir.

Bilim ve çocuk

Tümü

Bilim çocuk: aylık popüler bilim dergisi [Bilim çocuk TÜBİTAK]
Süreli / Yıl 2020
Süreli / Tarih Temmuz
Süreli / Sayı 271
Süreli / Cilt (23)
Süreli Yayınlar-Güncel

Diğer Sayılar
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Süreli Yayınlar Bölümü’nde bulunan belirli bir dergiyi bulmak için öncelikle arama özelliklerinden “Tümü” seçilerek “Türkiye notları” dergi ismi
ile arama yapıldığında sonuçlar listelenmektedir. Süreli Yayınlar-Güncel bölümünden derginin diğer sayıları ve raf bilgisi görüntülenebilmektedir.

Türkiye notları

Tümü

Türkiye notları: fikir-kültür-tarih [Türkiye notları dergisi]
Mevcut sayılar için tıklayın

DR
401/.
T87
2018

Süreli Yayınlar-Güncel

13

16.09.2021

Mevcut sayılar için tıklayın seçeneği ile derginin sistemde bulunan diğer sayılarına erişim sağlanabilmektedir. Ayrıntı bölümünden derginin yer
bilgisi görüntülenebilmektedir.

Süreli / Yıl 2020
Süreli / Tarih Ocak/Şubat
Süreli / Sayı 9
Süreli / Cilt (1)

Türkiye notları: fikir-kültür-tarih [Türkiye notları dergisi]

Ayrıntı
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Süreli Yayınlar Bölümü’nde bulunan dergiler, raflarda alfabetik olarak ve genel koleksiyonda olduğu gibi açık raf sistemiyle okuyucuların
hizmetine sunulmaktadır. En son gelen sayı rafta teşhir kısmında sergilenmekte olup, aynı yılın geçmiş sayıları alt bölmedeki rafta bulunmaktadır.
Bahsi geçen derginin geçmiş yıllarına ait sayıları, depodan görevli yardımıyla talep edilerek kullanılabilmektedir. Örneğin okuyucunun rafta
bulduğu “Türkiye Notları” dergisinin ekran görseli aşağıda paylaşılmaktadır.
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Kaynak Tarama İpucu – I
Belirli bir yazara ait spesifik olmayan eser taramalarında, ilgili olabilecek kelimeler Eser Adı sınırlandırılması seçilerek yazılmaktadır. İkinci
açılan tarama alanında yazar sınırlandırması seçilerek, yazarın ismi ilgili bölüme yazıldıktan sonra çıkan sonuç listesi sağ kısımda bulunan Sırala
seçeneği ile isteğe bağlı olarak belirli bir düzende sıralanabilmektedir.

Deniz ticaret hukuku
Kender

Eser Adı
Yazar

Sırala

Deniz ticaret hukuku temel bilgiler / Reyagan Kender, Ergon Çetingil, Emine
Yazıcıoğlu

Yayın geliş tarihi
Eser adı
Yazar
Yayın tarihi
Dil
Yer numarası
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Aynı zamanda okuyucu tercihine göre yeni bir tarama alanı ekleyerek, Yayın Tarihi sınırlandırması da yapabilmektedir. Bu sayede okuyucu
konusuyla ilgili, sadece istemiş olduğu yılda yayınlanan kaynakları listeleyebilmektedir.

Deniz ticaret hukuku

Eser Adı

Kender

Yazar

2009

Yayın tarihi

Deniz ticaret hukuku temel bilgiler / Reyagan Kender, Ergon Çetingil, Emine
Yazıcıoğlu

2009

KKX
970/
.K46
2009

Okuma Salonları
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Kaynak Tarama İpucu – II
Kütüphane kataloğundan yapılan taramada listelenen kaynaklara tıklandığında bunlara ait bibliyografik künye bilgileri görüntülenmektedir.
Bibliyografik künye, kaynaklarının kimliğini oluşturan alanların tümünü ifade etmektedir. Bir bibliyografik künye, o kaynağın adını, yazarını,
yayın yılını, sayfa sayısını vb. bilgileri içermektedir.
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Kaynak Tarama İpucu – III
Taramada aynı kelimelerin eser adında geçmesi isteniyorsa, eser adına ek alanlar açılmaması gerekmektedir. Bunun yerine tek tarama kutusuna istenen
tüm kelimeler yazıldıktan sonra, Eser Adı sınırlandırmasıyla araştırma yapılmaktadır. Bu sayede taranması istenen tüm kelimelerin listelenen eser
adlarında geçtiği görülebilmektedir.

Eser Adı

Hukuk
Türkiye

Eser Adı

Deniz ticareti

Eser Adı

Deniz ticaret hukuku Türkiye

YANLIŞ

Eser Adı

DOĞRU
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Birden fazla tarama alanının açılma amacı, farklı arama seçeneklerini tek taramada birbirleriyle ilişkilendirmektir. Örneğin “Hukuk”
konusunda araştırma yapmak isteyen bir okuyucu Konu ve Yayınlayan olmak üzere iki farklı alana ait tarama kutusu açarak amacı
doğrultusunda sonuçları görüntüleyebilmektedir.

Hukuk

Konu
Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Yayınlayan

Ayrıntı
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Kaynak Tarama İpucu - IV
Katalog taraması yapan okuyucu öncelikle araştırdığı konuyu ifade edebilecek (eş anlamlı, yazım farklılığı olan aynı anlamlı kelimeler vb.) tüm
kelimeleri düşünmelidir. Böylelikle okuyucu, araştırmasıyla ilgili koleksiyonda bulunan tüm kaynakları eksiksiz olarak görüntüleyebilmektedir.

Araştırma rehber

Eser Adı

Araştırma kılavuz

Eser Adı

Medya rehberi araştırma

Araştırma etik kurulu üyeleri kılavuzu
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Kaynak Tarama İpucu – V
Katalog taraması yaparken eser adından araştırılması istenen kelimelerin bütün halinde/yan yana görüntülenmesi isteniyorsa, aranan kelimelerin
“..” işareti arasına yazılması gerekmektedir. Bu sayede okuyucu eser adında Türkiye tarihi adının birlikte geçtiği kaynaklara ulaşabilmektedir.

Türkiye tarihi

Eser Adı

“Türkiye tarihi”

Eser Adı

Türkiye tarihi / Hamit Muhsin

Ben kimim?: Türkiye sözlü tarih
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Öneri I
Koleksiyondaki basılı kaynakların taranmasıyla ilgili, “Danışma Masaları”nda bulunan görevlilerden yardım alınabilmektedir.
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Öneri II
Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefon ve e-posta aracılığı ile danışma görevlilerine iletebilirler.
Telefonla referans hizmeti:
Tel: 0 (312) 525 73 75 / 77
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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