Nasıl
Üye
Olabilirim?

OKUYUN DÜNYANIZ
ZENGİNLEŞSİN...
Kitapsız yaşamak;
kör, sağır ve diIsiz yaşamaktır.

Kütüphanemize her yaşta üye
olabilirsiniz.
Üye olmak için T.C Kimlik
Numarasını gösterir belgeyle
kütüphanemize gelmeniz yeterlidir.
Kütüphane materyalleri 15 gün
süreyle ödünç verilir.
En fazla 3 materyal ödünç
alabilirsiniz.
15 gün sonunda ayrıca 15 gün süre
uzatımı alabilirsiniz.
Üyelik ücretsizdir.

KATALOG TARAMASI

koha.ekutuphane.gov.tr

Her kitap bir yolculuktur.

ANKARA
İLÇE HALK
KÜTÜPHANELERİ
earsiv.gov.tr/Kutuphane-Listesi.aspx

Katalog Tarama
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Halk kütüphaneleri: cins, yaş, ırk,
milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her
kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane
materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz
hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim
ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.
Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel
ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve
dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.

Genel Hizmetlerimiz

Kitap en iyi
dosttur.

Ödünç Verme Bölümü

Görevlerimiz

Okuyucuların farklı konulardaki kitapları
belli bir sayıda ve sürede (15 gün - 3
kitap) kütüphane dışında kullanmasını
sağlamak üzere geniş bir koleksiyonla
hizmet vermektedir. Kütüphanemize her
yıl yeni kitaplar eklenerek, koleksiyonun
güncelleşmesi sağlanmaktadır.

Süreli Yayın Bölümü
Kütüphanemiz her yıl belli sayıda dergi ve
gazeteye abone olmakta. Okuyucular için
raflara çıkartılan Süreli yayınlar kütüphane
içinde okuyucu hizmetine sunulmaktadır.

Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ;
Satın Alma, Bağış yada Devir yolu ile
kütüphanemize gelen materyallerin gerekli
teknik işlemlerini yaparak kütüphane içinde
okuyucuların hizmetine sunmak,
Ödünç kitap verme sistemi ile okuyucuların bu
hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,
Çeşitli
kültürel
faaliyetler
düzenleyerek
kütüphanenin tanınırlığını, toplumun bilinç ve
algı düzeyini artırmak,
Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitimöğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile
işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini
yaygınlaştırmak,
Okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesini
sağlamaktır.

İnternet Erişim Merkezi
Her yaştan okuyuculara kütüphane içinde
internet erişimi sağlayacak imkanlar
sunulur. İnternetin nasıl kullanılacağı
hakkında bilgilendirme yapılır. İnternet
kullanımı ve saatleri kütüphane tarafından
belirlenmektedir.
”Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’nde yer alan 10 ana konu başlığının her biri, farklı bir renkle gösterilmiştir.”
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