
İMA Kütüphanesi Kullanım Rehberi 
İMA Kütüphanesi kullanıcıları için hazırlanan bu rehberle, kütüphane hizmetlerinden en etkin biçimde 
yararlanmanızı amaçlıyoruz. Kitap Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Süreli Yayın Koleksiyonu ve 
Multimedya Koleksiyonu ile toplamda 8000’in üzerinde kaynak web kataloğu vasıtayla taranabilmektedir. 
Bu kaynaklar bağış ve satın alma yolu ile koleksiyonumuza dahil edilir. Kütüphanemizdeki kaynaklar 
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi uygulanarak açık raf sistemi ile yerleştirilmektedir. 

İMA öğrencileri, idari personel kadrosu ve eğitmenlerimiz ile ziyaretçi kullanıcılarımız kütüphane 
koleksiyonundan faydalanabilirler. Ziyaretçi kullanıcılarımız ödünç alma hizmetinden yararlanamıyor olup 
kaynakları kütüphane içerisinde kullanabilmektedirler. 

 

Kataloğa nasıl ulaşabilirim? 

https://www.istanbulmodaakademisi.com/Kütüphane  adresinden “Çevrimiçi Kütüphane Kataloğu/Katalog 
tarama için tıklayın” adımlarını takip ederek her yerden erişim sağlayabilirsiniz. 

Direkt erişim için link: http://library.ima-destek.com/ 

 

 

 

 

 



Katalogda nasıl kaynak taraması yapabilirim? 
Aramalarınızı kelime ya da kelime grupları ile yapabilirsiniz. Aramanıza kriter eklemek istiyorsanız arama 
çubuğunun solundaki kutucuğu kullanabilirsiniz. Kriter eklemeden de arama yapabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Kriter eklemeden yapılan arama:  Tümü seçeneği ile aramanızı yapabilirsiniz. “Sanat Tarihi” kelimesi 
ile bağlantılı 229 adet sonuç elde edildi. Sonuçları “Sırala” butonu ile farklı şekillerde sıralayabilirsiniz. 

 

 

Aramalarınıza kriter ekleme: Konu başlıkları kriterini seçerek arama yaptığınızda bu konu ile direkt 
ilgili kaynakları görebilirsiniz. Bu örnek taramadan “Sanat Tarihi” anahtar kelimeleri ile direkt ilgili 50 adet 
sonuç aldık. Diğer kriterleri de kullanarak farklı arama çalışmaları yapabilirsiniz. 

 



 

Aramanıza + ile 1’den çok kriter ekleme: 

 

 

 

 

Cep Kütüphanem uygulaması indirilerek de kütüphane kataloğunda tarama yapılabilmektedir. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarama neticesinde bulmuş olduğunuz kaynakların işinize yarayıp yaramayacağını anlayabilmek için ismine 
tıkladıktan sonra ayrıntılı gösterim ekranından konu başlıklarına ve içindekiler kısmına göz atınız.

 
 

Arama yaparken nelere dikkat etmelisiniz? 

-İmla hatası ya da yazım yanlışı yapmamaya dikkat etmelisiniz. 

-Kelimelerin sonuna ek veya çoğul eki eklemezseniz daha fazla kaynağa erişebilirsiniz. 

-Kesme işaretlerinin ya da noktalamaların doğru kullanıldığından emin olmalısınız. 

-Beklenmedik şekilde aramanızın sonucunda yanıt alamazsanız yanlış yazıyor olma ihtimalinize karşın 
kelimenin doğru yazılışını arama motorlarından kontrol etmenizi öneririz. 

-Koleksiyonumuzdaki kitapların ağırlıklı olarak yabancı dilde olması nedeniyle mutlaka İngilizce anahtar 
kelimelerle de aramalar yaparak bu kaynaklara göz atmanızı öneririz. 

-Eş anlamlı, aynı anlamlı ve yazım farklılığı olan kelimeleri göz önünde bulundurarak anahtar kelimelerinizi 
seçmenizde fayda vardır. (numune=örnek, güz=sonbahar, rejisör=yönetmen, kabiliyet=yetenek, 
yüzyıl=asır, old=ancient, new=modern) 

-Kütüphane kataloğu, Google’a benzeyen kullanıcı hatalarını düzeltebilecek bir çalışma algoritmasına sahip 
değildir, bu nedenle gözden kaçırmamanız gereken birkaç ayrıntıyı sizler için sıraladık. 



 

Doğru ve Yanlış Kullanım Örnekleri: 

 
Sanatın Tarihi x 

Sanat Tarihi ✓  Art History ✓ 
________________________ 

 
Osmanlı Devletinde Giyim Nasıldı? x 

Osmanlı Devleti Giyim✓  Osmanlı Giyim✓  Osmanlı Kıyafet✓  Ottoman Costume✓ 
__________________________________________________________________ 

 

Coco Chanel’in Biyografisi x 

Coco Chanel Biography✓ Coco Chanel Biyografi✓ 
________________________________________ 

 

Fütürzm x 

Fütürizm ✓ Futurism ✓ 
_________ 
 

Yohji Yamomoto x 

Yohji Yamamoto✓ 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aradığım kitabı katalogda bulduktan sonra nasıl ulaşabilirim? 

Kitabı rafta bulabilmek için yer numarasının tamamını not etmelisiniz.  

 

 

 

Yer numarasını oluşturan rakamlar ve harfler neyi ifade eder? 

   741.22    à  Konu kodu 
   ÇAĞ        à  Yazar Soyadının, eğer yoksa Eser Adının ilk 3 harfi  (Çağlarca) 
   2003      à   Yayın Tarihi 

 
Aradığınız kitabın durumu “Rafta” ise ulaşılabilir durumdadır. Eğer iade tarihi belirtiliyorsa bir başka 
kullanıcımız tarafından ödünç alınmıştır. İade tarihini beklemeniz ya da kopya kaynakların olup olmadığına 
bakmanız gerekir. 
Kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre, konu kodlarına ait numaraların sırayla birbirini izlemesi 
şeklinde raflara dizilmiştir. Kendiniz erişebilirsiniz veya kütüphane çalışanlarından yardım isteyebilirsiniz.  

 
Bazı Ana Konulara Ait Kodlar: 
391 – Giyim ve Kişisel Görünüm / Costume & Personal Appearance 
428 - İngilizce'nin Kullanımı / Standard English Usage 
646 - Dikiş, Giyim,Kişisel Yaşam / Sewing, Clothing, Personal living 
677 - Dokumalar / Textiles 
700 - Sanatlar (Güzel Sanatlar) / The arts (Fine Arts) 
741 - Çizim ve Çizimler / Draw & Drawings 
770 - Fotoğrafçılık ve Fotoğraflar / Photography & Photographs 

 

Destek talepleriniz ve önerileriniz için library@ima-destek.com adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 


