
BAŞAKŞEHİR
MİLLET KIRAATHANESİ





Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gerçekleştirdiği 360 bin 

metrekarelik alanda kurulan Başakşehir 
Millet Bahçesi’nin içinde yer alan Başakşehir 

Millet Kıraathanesi milletimizle buluşuyor.

“Biz neslimizi
kitaba yöneltmenin
gayretindeyiz“

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

vizyonuyla hayata geçirilen Başakşehir 
Millet Kıraathanesi açılıyor.



Kitap okumak, ders çalışmak, araştırma yapmak için her imkânın düşünüldüğü, 2.500 metrekare alan 
üzerinde inşa edilen Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde, çocuk, genç, yaşlı; toplumun her bireyi ayrı bir 
değer olarak ele alındı. 500 kişi kapasiteli kıraathane, engelsiz yaşam konseptiyle hayata geçirildi.

Başakşehir, Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor





Başakşehir
Millet Kıraathanesi
Yerleşim Planı

• 500 kişilik ana kütüphane, 

• 85 kişilik çocuk kütüphanesi, 

• Aile oturma alanları,

• Asma kat,

• Grup çalışma odaları,

• Dijital kütüphane, 

• 150 kişi kapasiteli yemek alanı, 

• 50 kişilik çok amaçlı salon, 

• Simultane tercüme odası,

• Sergi alanı, 

• Bay-bayan mescit, 

• Bebek bakım odası, 

• Bay-bayan-çocuk-engelli WC 

• Seyir terası

• Çocuk oyun alanları 

• Açık spor alanları

• Açık oturma ve okuma alanları

• Açık otopark alanı

Millet Bahçesi’ne
açılan kapılar

Çok amaçlı salon

Grup
çalışma
odaları

Asma kata
çıkan merdivenler

Asma kat

Simultane 
tercüme odası

Bay - Bayan
mescit

Bay - Bayan - Çocuk
Engelli WC



Yemek Alanı

Çocuk Kütüphanesi

Mutfak

Seyir terası

Kütüphane

Asma kata
çıkan merdivenler

Asma kat



1500
metrekare
kütüphane

7 Gün 24 Saat hizmet verecek Millet Kıraathanesi, 1.500 m2 kütüphane alanında 100 bin 
kitap kapasitesine sahiptir. Çocuk kütüphanesi, 50 kişilik çok amaçlı salonu, sergi salonu, 
150 kişi kapasiteli yeme içme alanı ve mescitleri ile 7’den 70’e herkesin buluşma noktası 
olacaktır. Teknolojinin ön plana çıktığı kütüphanede akıllı otomasyon sistemi, sınırsız 
internet, fotokopi ve tarayıcı imkânları da halkımızın hizmetine sunulmaktadır. 





500 kişilik
kapasite





100.000
kitap

kapasiteli



Tarihten teknolojiye, doğa bilimlerinden dini eserlere kadar her kategoride 20 bini dijital, 18 bini 
sesli olmak üzere yaklaşık 100 bin kitap ve güncel yayınla hizmet verecek kıraathane, toplumun 
her bireyinin ihtiyaç duyduğu bilgilere kaynak olacaktır.

Sessiz, sakin okuma, çalışma ve araştırma ortamı



Küçük yaşta
okuma

alışkanlığı



Çocuklarımıza küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphanede daha fazla vakit 
geçirmelerini sağlamak için tüm detayların düşünüldüğü 85 kişi kapasiteli çocuk kütüphanesi, 4 
bine yakın çocuk kitabıyla hizmet verecektir. Kıraathanenin merkezinde, 275 yıllık ağacın çevresinde 
konumlanan çocuk kütüphanesinin etrafında aile bireyleri için oturma alanları yer alıyor.

Kıraathanenin merkezi çocuklarımız için ayrıldı



Engelsiz yaşama özel olarak tasarlanan kütüphanede, dijital kitap tarama - okuma cihazı,
20 bin dijital ve 18.000 sesli kitap yer alıyor. 

Engelsiz kütüphane





Eğitim ve rehberlik çalışmaları, münazaralar, seminer ve konferans gibi birçok aktivitenin 
düzenlenebileceği 50 kişilik çok amaçlı etkinlik salonunda, çocukların aileleriyle birlikte film 
izlemelerine de imkân sağlanacaktır.

Çok amaçlı etkinlik salonu





Kıraathanenin merkezindeki ortak bölümde yer alan sergi alanı, geleneksel el sanatları, resim, 
fotoğraf gibi birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapacaktır. 

Sergi alanı







Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin kapıları Başakşehir Millet Bahçesi’nin yeşillerine açılıyor. Yeşil 
çatı sistemi ile doğayla iç içe bir anlayışın benimsendiği Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin üstünde 
bir de seyir terası yer alıyor. 

Doğa ile iç içe bir yaşam



150 kişilik
yeme - içme
alanı







Abdesthane




