
OKUYUCU HİZMETLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ



Okuyucu Hizmetleri

Okuyucuların bilgi ve araştırma gereksinimlerini karşılamak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermek ve herhangi bir

ihtiyaçtan dolayı oluşan sorularını yanıtlamak amacıyla sunulan tüm olanaklar Okuyucu Hizmetleri birimi tarafından

yürütülmektedir.

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda araştırma adımları, veritabanlarında araştırma yöntemleri, akademik yazma becerilerinin

geliştirilmesi, atıf ve kaynakça oluşturma yöntemleri ve internet kaynaklarının değerlendirilmesi gibi konularda da

okuyuculara destek verilmektedir.

Okuyucu Hizmetleri ve kütüphanenin sunmuş olduğu tüm hizmet ve olanaklarla ilgili ayrıntılı bilgi için https://mk.gov.tr/

ziyaret edilebilir.

https://mk.gov.tr/


Hizmetler, kütüphanede bulunan danışma masaları görevlilerinden yüz yüze alınabileceği

gibi, ktp.referans@tccb.gov.tr adresinden e-posta ile de alınabilmektedir. Aynı zamanda Kütüphaneciye Sorun formu

doldurularak da danışma hizmetinden yararlanılabilmektedir.

mailto:ktp.referans@tccb.gov.tr
https://mk.gov.tr/icerik/detay/kutuphaneciye-sorun


Okuyucu Hizmetleri Birimi tarafından sunulan imkânlardan yararlanabilmek için E-devlet üzerinden ‘Kütüphane Üyeliği’

gerçekleştirilmelidir. Kütüphane üyeliği ve kütüphaneye giriş işlemleri için aşağıdaki görselde paylaşılan adımlar

uygulanabilmektedir.

Hesabınızı aktif hale getirebilmek ya da hızlı giriş kartınızı almak için e-devlet linkine erişebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-kutuphanesi-uyelik-olusturma-guncelleme
https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-kutuphanesi-hizli-giris-karti
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/


HİZMETLER

 Basılı Kaynak Koleksiyonu

 Veritabanları – Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu

 Ses ve Görüntü Koleksiyonu

 Özel Koleksiyonlar ve Depo

 İç Ödünç Hizmeti

 Grup Çalışma Odaları

 İnternet Erişimi

 Fotokopi

 Kilitli Emanet Dolapları



Basılı Kaynak Koleksiyonu

Kütüphane koleksiyonunda temel bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri ve farklı birçok disiplinde basılı kaynak

bulunmaktadır. Kaynaklar kütüphane bölüm ve salonlarında açık raf sistemine göre; yazma ve nadir eserler koleksiyonundaki

eserler ise kapalı raf sistemine göre okuyuculara hizmet vermektedir.

Kaynaklar, kütüphane salonlarındaki raflara konu numaralarına göre yerleştirilmiştir. Basılı kaynakların bulunduğu salon ve

kütüphaneler;

• Cihannümâ Salonu

• Süreli Yayınlar Salonu

• Okuma Salonları

• Referans Bölümü

• Araştırma Kütüphanesi

• Nadir Eserler Kütüphanesi

• Gençlik Kütüphanesi

• Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’dir.



Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kataloğuna https://katalog.mk.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Basılı kaynak araştırması yalnızca kütüphane içerisinden gerçekleştirilebilmektedir.

Basılı kaynak araştırması için Basılı KaynakAraştırma Rehberinden yardım alınabilmektedir.

https://katalog.mk.gov.tr/
https://mk.gov.tr/GalleryFiles/229/30.04.2020_Bas%C4%B1l%C4%B1_Kaynak_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Rehberi-40d91ae0-c45d-4486-9796-2f5e4be3be26.pdf


Veritabanları-Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu

Veritabanları, okuyucuların eğitim, öğretim ve araştırmalarına destek olan, doğru bilgiye en kısa sürede erişmelerini sağlayan, tam

metin elektronik kaynakları bir arada sunan, makale, kitap, tez, haber ve rapor gibi pek çok türdeki kaynağı içeren elektronik

platformlardır.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi veritabanları listesine buradan erişilebilmektedir.

Veritabanları ile ilgili olarak kullanım kılavuzlarından yararlanılabilmekte, Elektronik Kaynak Araştırma Rehberi incelenebilmekte

ya da danışma bankolarındaki görevlilerden yardım alınabilmektedir. Elektronik kaynaklara erişim lisans anlaşmaları gereği

yalnızca kütüphane içerisinden gerçekleştirilebilmektedir.

Veritabanlarının aşağıda bahsi geçen yanlış kullanımları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne ve okuyucuya yasal

sorumluluklar yüklemektedir;

• Veritabanlarından telif hakları lisans anlaşmaları dışında doküman indirilmesi, paylaşılması, çoğaltılması ve başka

bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

• Veritabanlarından edinilen bilginin ticari amaçla kullanılması, dokümanların sistematik olarak indirilmesi yasaktır.

https://mk.gov.tr/veritabanlari/Veritabanlar%C4%B1 Listesi/liste
https://mk.gov.tr/ContentFiles/Elektronik Kaynak Ara%C5%9Ft%C4%B1rma Rehberi.pdf




Araştırmacı Rehberleri

Kütüphane kaynaklarını kullanarak araştırma yaparken uygulanabilecek bazı adımlar ile en doğru ve güvenilir bilgiye en kısa

sürede erişim sağlanabilmektedir. Bu kapsamda araştırmaya destek olabilecek aşağıda paylaşılan rehberler incelenebilir.

 Basılı KaynakAraştırma Rehberi

 Elektronik KaynakAraştırma Rehberi

 Tarama İpuçları Rehberi

 Kütüphane Terimleri Sözlüğü

https://mk.gov.tr/GalleryFiles/229/30.04.2020_Bas%C4%B1l%C4%B1_Kaynak_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Rehberi-40d91ae0-c45d-4486-9796-2f5e4be3be26.pdf
https://mk.gov.tr/ContentFiles/Elektronik Kaynak Ara%C5%9Ft%C4%B1rma Rehberi.pdf
https://mk.gov.tr/GalleryFiles/229/30.04.2020_Tarama_%C4%B0pu%C3%A7lar%C4%B1_Rehberi-270848f0-0c12-495d-b973-7a5e572f118e.pdf
https://mk.gov.tr/GalleryFiles/228/27.04.2020_K%C3%BCt%C3%BCphane_Terimleri_S%C3%B6zl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-417a6358-3552-4ccf-8f06-f49800206cfa.pdf


Ses ve Görüntü Koleksiyonu

Ses ve Görüntü Kütüphanesi görsel-işitsel materyallerden oluşan koleksiyona sahiptir. Kütüphanede, Türk Hava Yollarının

iştiraki olan Cornea şirketi ve TRT’nin içerik desteği ile oluşturulan yerli ve milli dijital içerik yönetim sistemi olan “Turna”

kullanılmaktadır. Kütüphane içerisindeki mevcut odalarda bulunan dokunmatik ekranlardan TRT’nin sesli kitap, belgesel,

müzik arşivi, dizi, film, çizgi film ile radyo ve televizyon canlı yayınlarına erişilebilmektedir.

Ses ve Görüntü Kütüphanesi’nin olanak ve kurallarına buradan erişilebilmektedir.

(Covid-19 salgını nedeniyle Ses ve Görüntü Kütüphanesi geçici bir süre hizmet verememektedir.)

https://mk.gov.tr/icerik/detay/ses-ve-goruntu-kutuphanesi


Özel Koleksiyonlar

Mehmet Şevket Eygi, Abdülbaki Gölpınarlı, Cinuçen Tanrıkorur, Khalid Hasan Hendawi, Şefik Can, Cemil Meriç, İlber

Ortaylı, Sâmân-Hatice Helvacıoğlu, Abdurrahman Güzel, Ahmet Burak Erdoğan, Ahmet Güner Elgin, Devlet Bahçeli, Hasan

Celal Güzel, Hasan Doğan, Mahmud Esad Coşan, Metin Külünk, Muhsin Mete, Mustafa Kamil Dürüst-Beste Gürsu, Mustafa

Sabbagh, Mustafa Şerif Onaran’a ait kaynakların bulunduğu koleksiyonlardır. Özel koleksiyonlar kapalı raf sistemi ile hizmet

vermekte olup, düzenleme çalışmaları devam ettiği için henüz erişime açılmamıştır.

Koleksiyonlar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilmektedir.

Depo

Depo, kapalı raf sistemi ile hizmet vermekte olup, düzenleme

çalışmaları devam ettiği için henüz erişime açılmamıştır.

https://mk.gov.tr/koleksiyonlar/%C3%96zel Koleksiyon/liste


İç Ödünç Hizmeti

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde İç Ödünç Hizmeti, belirli bir kütüphane/salona ait kaynağın diğer kütüphane ve

salonlarda da kullanılmasına olanak tanıyan bir hizmettir. Okuyucunun İç Ödünç Hizmetinden yararlanabilmesi için öncelikle

kütüphaneye üye olması gerekmektedir. Bu hizmet kapsamında okuyucular 6 adet kaynağı ödünç alarak kütüphanenin diğer

salonlarında kullanabilmektedir. Referans kitapları, nadir eserler, CD/DVD’ler ve süreli yayınlar ödünç alınamamaktadır.

(Covid-19 salgını nedeniyle iç ödünç hizmeti geçici bir süre verilememektedir. İlerleyen zamanda İmkânlar bölümünden

detaylı bilgiye ulaşılabilir.)

https://mk.gov.tr/hizmetler/%C4%B0mk%C3%A2nlar/liste


Grup Çalışma Odaları

Kütüphanede Okuma Salonları ile Araştırma ve Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 4, 6, 8 ve 12 kişilik grup çalışma odaları

mevcuttur. Çalışma odalarının rezervasyonları kütüphane üyeliği ile yapılabilmektedir. Odaların içerisinde LCD televizyonlar

ve bilgisayarlar yer almaktadır. Elektronik cihazların kullanımı ile ilgili bilgi danışma bankolarındaki görevlilerden

alınabilmektedir. (Covid-19 salgını nedeniyle grup çalışma odaları geçici bir süre kullanılamamaktadır. İlerleyen zamanda

İmkânlar bölümünden detaylı bilgiye ulaşılabilir.)

https://mk.gov.tr/hizmetler/%C4%B0mk%C3%A2nlar/liste


İnternet Erişimi

Kütüphane, okuyucularına kişisel dizüstü bilgisayarları, tabletleri, akıllı telefonları ve diğer mobil cihazlarıyla kablosuz erişim

imkânı sunmaktadır. Okuyucular, “Kütüphane Üye” isimli kablosuz bağlantı (Wi-Fi) ağına katılarak, kütüphane üyelik şifresi

ile ücretsiz internete bağlanabilmektedir. Aynı zamanda okuyucular kütüphane üyelik şifreleri ile salonlarda bulunan okuyucu

bilgisayarları (Thin Client)’ndan da yararlanabilmektedir.

Kütüphaneye üye olmayan ziyaretçiler, ücretsiz internet ağından yararlanmak için en yakın danışma masasına başvurabilir ya

da e-Devlet üyelik linklerinden kütüphaneye üye olabilir.

Kablosuz ağ ve okuyucu bilgisayarlarına (Thin Client) giriş şifresini aktif hale getirmek için danışma görevlisinden şifre

gönderimi için yardım talep edilmelidir. Daha detaylı bilgi için İnternet Erişimi kuralları incelenebilir.

https://mk.gov.tr/icerik/detay/internet-erisimi-1


Fotokopi

Belirli kütüphane/salonlarda okuyucuların gereksinimlerini karşılamak amacıyla fotokopi makineleri ücret karşılığında hizmet

vermektedir. Fotokopi makinelerinden kaynakların/dokümanların fotokopisi çekilebileceği gibi, kütüphanedeki okuyucu

bilgisayarlarından (Thin Client) da bu makinelere çıktı gönderilebilmektedir. Daha detaylı bilgi için Fotokopi kuralları

incelenebilir.

https://mk.gov.tr/icerik/detay/fotokopi-


Kilitli Emanet Dolapları

Okuyucular kilitli emanet dolaplarından belirli süre dahilinde faydalanabilmektedir. Dolaplar zemin kat sağ ve sol

bankolarının arkasında ve Araştırma Kütüphanesi’nin girişinde bulunmaktadır. Dolaplardan faydalanmak için ilgili bölümün

danışma görevlisine başvurulmalıdır. Dolap anahtarları okuyucuya verilmemekte olup danışma görevlisinde

kalmaktadır. Kilitli emanet dolaplarının kullanım kurallarına buradan ulaşılabilmektedir.

https://mk.gov.tr/icerik/detay/kilitli-emanet-dolaplari-1


Kütüphanede Sunulan Diğer İmkânlar

Kütüphanede Okuyucu Hizmetleri’nin yanı sıra aşağıda belirtilen imkânlar da sunulmaktadır;

 Dinlenme Alanları

 Bebek Bakım Odaları

 Açık ve Kapalı Otopark

 Yemek Salonu

 Pastane

 Mescit

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilmektedir.

https://mk.gov.tr/hizmetler/%C4%B0mk%C3%A2nlar/liste


Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma görevlilerine iletebilmektedir.

Telefon 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

mailto:ktp.referans@tccb.gov.tr
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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