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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUŞ

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphanesi
baŞta olmak üzere Üniversitedeki akademik çalışmaları , eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek
amacıYla gerekli olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak , tanıtımlarını yaparak
kulllnıcıların hizmetine verimli ve knliteli bir şekilde sunma görevini yapmahadır.

BaŞkanlığmız 20]6 yılı içerisinde mevcut bilğ kaynaklarının kullanım durumların tespit ederek
öncelikler belirlenmiştir. B,iitçenin verimli kullanılması ve kaliteli bir hizmet için gerekenler yapılmıştır.
Eldeki kaynakların kullanıcılara sunulabilmesi için katıiphane otomasyon sistemi ahif olarak
kullanılmıŞtır.. Web sayfası ile elektronik bilgi kaynaklarına verimli bir şekilde ulaşma imkanı
sağlanmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığ bütçesinde önemli bir yer tutan veritabanları
gözden geÇirilerek düşük kullanımlı istatistikleri olan kaynaklar yerine yeni veritabanları hizmete
sunulmuŞtur, Üniversitemizin akademik çalışmalarının arşivlendiği açık arşiv sistemi hizmeti devam
etmektedir.

20I6 Yılı iÇerisinde planlanan faaliyetler, bütçe çerçevesinde %97,50'in üzerinde bir tutarlılıkla
gerÇekleŞmiŞtir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde blylk emeği geçen Başkanlık personeline, diğer
Yardımcı birim ÇalıŞanlarına ve her zaman bizlere destekleri için Üniversitemiz yönetimine teşekkür
ederim.

Kastamonu Üniversitesi Kiit,iiphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öğrenci, akademik ve
idari Personelin bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi için gelecek talepler ve tavsiyeler dofuultusunda
önümüzdeki yıl içerinde almı azimle çalışmalarına devam edecektir.
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1_ GENEL BİLcİrnn

\.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla

çağdaş ve evrensel bilgiye erişim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü donanım, materyal ve fiziki
şartlarını geliştiren uluslararası seviyede hizmet veren örnek bir kütllphane oluşturmaktır.

Vizyon

Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını
destekleyen; her gün gelişip ilerleyen yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli,
uluslararası her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve
hizmetleriyle saygln otorite bir bilgi merkezi olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim kurumlarının idari teşkilatı
hakkında |24 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26, Maddesi, Yedinci Bölümü'nde
(Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri) üniversitelerin diğer idari teşkilatla-
rı arasında, "g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı" olarak yer alan ve görevleri 33.
maddede sıralanan hükümlere dayalı yetki.

09.11.2012 tarih ve 20l2ll49 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile çıkartılan
Kastamonu Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi.
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Görev

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Başlıca görevleri şunlardır.

Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

Kitap, elektronik kaynaklar ve dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak ve ciltlenmesini ve
kataloglanmasını yaptırmak,

Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için
çalışmalar yapmak

Kütüphane hizmetlerini Yüksek Öğretim Kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara
sunmaktır.

sorumluluk

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Yüksek -
öğretimin amact doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere,
bilim dallarlna ve kişilerin gelişimine ilişkin her türlü bilgi kaynağını sağlayarak, kütüphanecilik
sistemlerine uygun şekilde düzenleyerek, öğretim akademisyenler ,öğrenciler ve diğer kütüphane
kullanıcılarının hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

Yönetmelik ve Yönergeler

Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hizmetin yürütülebilmesi Kütüphane ve

Dokümantasyon Başkanlığını ilgilendiren uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin yönetmelik

ve yönergeler aşağıda tabloda belirtilmiştir.
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C. idareye ilişkin Bilgiler

C.1- Fiziksel Yapı

Üniversitemizde halen iki birim kütüphanesiyle hizmet verilmekte olup, araştırmacıların her türlü
basılı ve elektronik kaynaklara en hızlı ve kapsamlı şekilde ulaşmalarının sağlandığı Merkez
Kütüphanenin oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir

OFİS ALANLARI

i,,,ı ,,, Tafİh,,l'] ,

...],,. 
: : ::: ].|l. ]::,,, ..;ll]. ':,: l

llü:: :,: , j.i]l,]: .' ']]l. ' ::: l]

|]' , ı i;il , ], ,;.. 
]iİ.' ..,,,, 

' ..;l]' 
:

§ayı§ı ,

"' 
',,,,,,,,'l'' 

'.Taşınır Mal Yönetmeliği kamu Mali yönetimive

kontrol kanunu

24ll2l2003 5018

Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında yönetmelik

Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve
Malzemenin yok
Edilmesi Hakkında
kanun kararname

28/09l1988 3473

kastamonu Üniversitesi
Kütüphaneleri Çalışma
Esasları Yönergesi

Yükseköğretim Kanunu 04l1lll98l 2547

Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği

kamu ihale kanunu 2210|12002 4734

ALT BİRİM OFIS SAYISI m2 AÇIKLAMALAR

yönetim ofisleri 2 l21

Idari personel ofisleri l 84

Diğer 3 )Jz Kitap Deposu - l
Kitap Deposu - 2
okuma salonu

Toplam 6 537
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2- Örgüt Yapısı

eknik Hizmetler Bölümü kullanıcı Hizmetleri BölümüT

Daire Başkanlığımız; Rektörlük Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir hizmet birimidir.
ÜniversitemizMerkez Kütüphanesi de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı
birim olarak hizmet vermektedir. Daire Başkanlığımızabağlı Merkez Kütüphanemiz hizmetleri
kullanıcı hizmetleri ve teknik hizmetler olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazıhmlar ve Bilgisayarlar

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde otomasyon yazılımı olarak Yordam
adlı yerli bir yazılım şirketinin kütüphane hizmetlerine yönelik yazdığı program
kullanılmaktadır. Yordam BTl5 Türkiye'deki pek çok üniversite ve kurum kütüphanesi
tarafından tercih edilmiş bir programdır. Tüm kütüphanecilik hizmetleri sorunsuz bir şekilde
yürütülebilmekte ve web ara yüzü ile internetten tarama sağlamaktadır.

Ayrıca Üniversitenin bilgi birikimini bir araya toplayıp elektronik arşiv oluşturmak ve
araştırmacılara sunmak amacıyla Dspace adlı Açık Arşiv Sistemi kullanılmaya devam etmekedir.
Tablo l2- Yazılım ve Bilgisayarlar
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3.2- Kütüphane Kaynakları

Kütüphanemizde mevcut olan kitap, süreli yayın ve elektronik yayınlar gerek satın alma
gerekse bağış yoluyla temin edilmektedir. Merkez Kütüphaneye kitap alımı yapılırken Üniversitemiz
akademisyen ve öğrencilerin talepleri dikkate alınmaktadır.

Başkanlığımız tarafından 2016 yılında Fakülte ve Yüksekokulların talepIere doğrultusunda
Merkez Kütüphanede kullanılmak üzere 552 adet yerli kitap satın alınmış olup, küttlphane dermesi
32.392 adete ulaşmıştır.

vERi T,,\BANı.ARI

.4,çııtienıic Stırrch'a Çq§iiılete
Tüm akadeıııik disiplinlerden. 7.900'den fazlası hakeınli olmak üzere, 9. l00'e yakın dergil,i tanı nıetin olartık kullanınıa

sunınaktadır. Al,rıca^ l3.600'den 1'azla dergide yayınlanan makalelerin, l887'ye kadar uzanan indeks ve özetlerinin yer

alılığı vcri tıhırnııııır kapsaııııı llzik. ınatenıatik. bivoloji. kiınya. nıiihen<lisliğin hcr a]anı. hukıık. psikolo.ii. vetcrinerjik.

ınalz_eme bilinıi. ınüzik, din bilimleri gibi. henıen her alandır.

,{CS PıılılicatigJış

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan ACS veritabanından kimya
alanında ve ilgili disiplinlerde tam metin 50 dergiye elektronik erişim sağlanmaktadır,En eskisi
1B79 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

ı
a

ı
ı
ı

ı

Brill E-Boııks

'Orta Doğu ve İslanıi Çalışmalar'konu başIığı irltında l l j adet elektronik kitap. sınırsız süreli erişiın koşulları ile
tiniversiıemiz kullııııcıIarının eı,işinıine ıçık huliınmaktadır.

]!1iıltile Eıst anti lslımic Stutlies

§iiE"üJ§!§Li20 ıtıi
Kitın Listesi (]t)l|ı
Kitan Listesi (201l)

Kitap l,isttsi t2t]l3ı

Bıı şııqs.s Soıı rçaO_Cğrn ıı| g!ü

lktisadi ve iclarİ bİlİnıler alaırında dcı,gİleı,c (aın ıııetin erişiın sağlal,an bir veri tabanıdır. Veri tabanı içerisindeki taın metiıı

makaleler, l886'lı ü'ıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra 1.300'den fazla akadeınik dergide yayınlanan makalelenin

taranabilir atıf bilgilerine de erişmek nıiimkündür.

CABl
Atı ııacu ltıı re (.'oıılpcnrl iıı ın

Tüm yönleri ile su kültürii alanında ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır. Srıda yaşa,van halvanlar ve bitkiler. dtığal

kalnaklır ve çeıre. bi_vo-çeşillilik. ticarct. gı<ia gi]venIiği ı,e ciaha thzlası hıkkıncla bilgi içeımektçdir. Kullanını ve tanıtınl

kılaruzu için ııkl.ı1 ıııız.

a

ı
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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EBL (eBook Lirarv)
Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitapları aıtık Amazon.conı'a gitnıeden EBL'den seçebilir ı e hemen talep

1'ollelahilirsiniz. Talep edilen kitaplar Daire Başkanlığımıza iletiImekteclir. EBL içerisinde BIackrvell Publishing.

Cambri<lge University Press. Elsevier. John Wile.v. Springer. Ta1 |or and l.'rancis ı,e birçok ÜIniversite Yayınevi
(University Press)'nden toplamda 360.000'den tbzla akaıJemik kitap bulunn,ıaktadır, Kullanıcılar kampus içerisinc,le

serbt]stÇe aranıa 1'apabİlİr ı,e kİtaplara İlİşkİn bilgileri giirebilirler. Kitapları 5 dakika siirey|c ücretsiz okunıtık, henüz

kütüphane katııloğuna dahil edilmeıniş y,al,ınları talep t:tın.ık, çıktı alnıak veya indirmek için "Read Online" veya "Reqtıest

Loan" butonlarını tıkl;ıyınız. Siştenı sizi kuIliınıçı adı ve şitie oluştuı,ahileceğiniz sayiaya yönlendiı,ecsktir. EBL'den kitap

istekIerin izi bı i gala k ı\l.iım!,n tı.ed u. tı, adrcsine de i letebi l irsiniz.

E B§CO eEook Acıticınic ('olltcıioıı

Koleksiyonunda 1,aklaşık l l0,000 tam ınetin elekırtınik kitaçı bulunduran bir veri tabanıdır. Hukuk. tıp. psikoloii
nıühendislik. tarını fen-edebiyat. işletıne. sil,aset bilimi, eğitim güzel sanat]ar ve nıimarlık gibi ttlnı disiplinlerde
ya.v-ıınlanınış, 450'dcn tazla akademik yal,ıncının clektronik kitaplarına erişinı mtiınküııdOı,.

EBSCO E-Book Cotlection

Heınşirelik, turizın. peyzaj. biyomedikal, ktlttlphanecilik gibi farklı bilimsel alanlardan 254 adet elektronik kitap.

üniı,ersiteıniz kui lanıcı lorıııın erişinıine açık bulunnıakıadır.

Elektrcınik Kitııı Erisim Linki
Kullıınını KıLıvuzu

Kilan List*si

i(itnp L.istesi 20l§

EBSCO Edııcatioıı lnder. Retrosncctive: l929-198-1

Edııcation lndex Retrospective. çok-kültürlületnik eğitiın, dil sanatlırı, din eğitinıi, eğitiınde bilgisayaı,lar. t'en ve

ınatematik. hüküıııet liınları. kütüphınecilik. literatiir standanları. okul öncesi eğitinı. okul yönetinıi. oııa öğretinı. sanat

dalları, stısyal çalışnıalar, sürekli eğitinı. uzaktan eğitinı, yetişkin eğitinri, yüksek öğeniın v.b. konularında birçoğu

hakemli olnıak üzere 700'deıı t'azla yal,ını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'den fazla kal,ıt sunar. Arşiı,
niteliğindcki literatürde aranılan bilgi. güncellenmiş konu başlıkları sal,esinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahat|ıkla

bulunabilir. Ayrıca. eski tarihlere ışık ttıtnıası açısından orijinal konu başlıklaı,ı da konınmuştur.

E BSCO__Ed_ucatioıı So u Lte
Eğitinı ve ilişkili ıılanlıırdaki (eğitinı pıograntı talimatlıırı. yönetinı, politika. fiın, r,.b.) arcştırmalaı için üretilmiş,
bibliytıgı'atik kıl,ıt ve taın metinleı,içeren tıir veri talıanıdıı,. Veı,i ıabanı. 2.I0()'ün üzerinde clergi incleksleınekte ve özct
ile birlikte 1.700'den i'azladergil,i tanı metin oIarak kuIlanıınasunmaktadır. A.r,nı ztımanda.552 kitap ve nıonogralinin ve

eğitim konusunda sayısız konferans notlaı,ının tanı ınetinlerine de erişilebilmektedir.
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ı
ı

Ebrarv
kullanına kılavuzıı

Farklı konulaıda yaklqsık 7-5.000 elektronik kitaba tanı erişim sağlar. Ayrıca iiniversiteıniz aynı platform üzerinden

sağlaııacak ve,ıaklaşık l6.0()0 elektı,onik kitaba erişilcbilecek yeni biı,üst pekete ahonr, ıılnıuştiıı,.

ı
ı

a

t]lırarv l.]-l}oııks

Aşağıdaki 'kitap listesi'hağlantısında liste|ennıiş olan l24 adet elektronik kiıap. t'arkiı disiplinleıden elektronik kaynaklar

içerınekte ve üniversitem', 

ffi 
wımaktadır.

Kitap Listesi

Elşevier Sconus

Disiplinler arası. diiııl,aırın en büyiik abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus l960'lardan itibaren abstrakt bilgi|eti ile

l996 yılından itibaren atıfbilgilerini bir oftanıda sunan veri tabanıdır,

Pncvç,|q)edia Brilannica Online
Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafi,a. sağlık ve hp. t-elsefe ve din. spor ve eğleııce, bilim ve matenıatik. 1,aşanıbilinıi.
topluıı ııe beşeri bilim, doğa [,ıilinıleri, teknolo.ii ve tarih vb- l20.000 ıııadde halinde dtizenlennıiş ansiklopedik bilgiler.

cliinl,a atlası. görüntü r,c ı,csinıIer. sözlük ve kavraınlar,jizisi. bazı tlcı,gilerdcn alınınış ]00.000 makalc. hıber başlıktarı vc

ıveb kaynakları rehberliği içeı,en çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

ERlC

Eğitim literatürü ve kaynakları konusunda kapsamlı bilgi içeren ve al,aştıımacıların temel danışnıa kaynağıveri tabanı,

'Current lndex of .Iourııals in Eclucation've'Resoutces in Education Index' içerisinde yer alan dergilere eıişinı sağlar.

l966'dan günümüze kadar 1.4 mil1,ondaır tazlakay,ıt içeren ERICO 337.000 taıır ınetin döküman srınmakıadır.

GALE ÜRÜNLt]Ri

GA LE Acadenıic OneF'ile

Gale Cengage ürünlerinden biri olan Acacien,ıic OneFile 40 nıilyondan f'azla araştırmayı hizn"ıctinize sunmaktadır. |4.000

den fazla [,ıaşlık altında 9.000 den t-azla dergi ve 6.500 deıı f'az!ı iuil texı çalışmaııııı tanamı Acadeınic One["'ile ile iek bir

ııokıatlan erişiın olınağı sığlanıaktadıı,. Gele Viırual Relerence Libı,arv platlbrınunda ver alan c-bt,oklarınızıdı tck bir

arayüzcle tarayabilirsiniz. l985'den gi,inümüze The Nerv York Times. The Times (London) ve daha bir çok gazeteye tam

nıetin erişim sağ|ar. ReadSpeaker teknolojisi ile makalelerin hepsini N4P3 ibrmatında dinleyebilir ı,eya kaydedebilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için özel lıazırlanmıştıı" NPR,CNN ve CBC den binlerce haber videosu : Tarım. Huktık.
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PopüIer Kültüı, Psikoloji, 'I'erör ve daha bir çok alt veri tabanına doğudan erişinı lıakkı ; Teınel Biliırıler, Tıp,

Mühendislik ve İşIetme a|anlarında güçlü ve c-ıttırite 1,al,ınlar ; t996 dan gününıüze "Tün,ı Elsevier" dergilerine abstract

crişiııı lıakkı : F-rııısızca. İsl anl,i,,ncaı,e diğer biı,çtık dilde hakemli dergilere erişinı sağlaı.
,!ggffi!,t l' ıılıı! ıı ıı tl

,}_ff§.LLılı_P ıj_tgg§§jı_!_ü_h
('!rııüıını } l tıuse Oıliııt
ğı_till lla il }t istori§gl A rchivç. l 896-20tl4
[.. i g |ı rc§ltlbl l§!!!ı! n, ( ] q l l e_t tiaü s ( ) n l i ıı e

G;ılt }]tışs\'ııılt
Çale Virtıııl Reference l,ilırary
i\iııtiıınır|{.*çgrılih itl-iıiıa! i,,,ibrı rr

İnsanlar. ktlltürlcı. kcşifltır ve cioğa iizerİne cltin;-anın cn tanınmış ve en etkili },ayınıntn 1888-20l2 1,ılları arasındaki
eksiksiz taıı-ı nıetin erişiınli arşividir. Daha tazla bilgi için tıklayırııı"

['qı§§i§ciırı_}ı
'i'iıe!;irııııtiı l-i'iıııcs I,1 istııı,iı:* !A r*iı ive

1888-20101888-2010, Londra baskısının ilk sayısından 20'l0 yılına kadar tüm sayıları sağlamaktadır ve arşiv
her yıl geniş|emeye devam etmektedir. Her makale, reklam ve borsa şirketleri listesi hem ayrı olarak hem de
tam sayfa ve günün sayısı kapsamında gösterilmektedir. Her öge hızlı bulanabilmesi ve incelenebilmesi için
konu veya başlığa göre sınıflandırılmıştır. Bu koleksiyonu ekonomik gerileme ve düze|me dönemlerini
araştırmak, temel ekonomik göstergeleri ve küresel mali krizin uyan sinyallerini anlamak ve endüstrinin
gelişmesini grafi kle göstermek ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz.

"f il§"§lııstra teıl 1,ondon r,ieıvs Histo ricı l ;1 rchive. l 8.{2:200-9

l]bt [q{!eptıı!J cıı t l}isita l J rshirı l 9E6l0 l l
.l. he(ıt"İ§ıtıu|q.fu u rna i[-ilırıry

The Glotıal cJoıırual Library, ontine olırık l1.100'ün iizerinde },ayıııcı üzerinclen sıınıılan ınilvonlarca ınıkıleye
kesintisiz erişim sağlar. Fark!ı yaJ-ıncı sitclerinıten edinilnıiş tanı nrctin bığtaııtılar ile e-riengilere erişinı sağlal,aıı
büy-iik hir vcritabanııra sahiptir. InfornıaWorld, çevre bilinılerinden giizel sanatlara, lıilgisa.v-aı, biliınlerinçlen
mühendİsliğe kadar birçok bilinıset konu alanında al,rıntılı içeriğe sahip bir veri talıanıdır. Açılı erişim dergilerde
7,000,000 makale, l32 ülkeden I7,000 açık erişim tlergi İçerir.

The Suııdaı,'finıes Digit:ıi Archive, l822-i006
'Iiıcl'i ırıes Di gi (a I.t rc lıive

The Times, '1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hen,l dünya liderleriııe hem halka
hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en eski günlük gazetedir The Times Dijital Arşiv, 200 yılı aşkın tam metin
tıpkı basımlardan oluşan"l785'den bu yana süregelen tüm sayfalarıyla 19. ve 20. yüzyıiin en saygın çevrinıiçi
kaynaklarından biridir Bu tarihi gazete arşivi, dünyda orjinal olarak yayınılanan kaynakiar çerçevesinde en iyi bilinen
ve en çok atlf alan gazete arişiviııe ulaşmak için araştırnıacılara eşsiabır fırsat sağlar The Times 1785-200"8, 17s5-
1985 versiyonu olan 200 yıllık arşive 22yüık bir ek|emeyle kullanıcılara sunulur Tanıtım sunurnu için {ılı[ıy,ınıı,.

'l'lt* }i iılti lç t]asi Orıline: ..\ ralr:!sı"leli ReJatiııns. t 9 l 7- 1 9?l)
The iltiddle E:ıst Online: Irıq. 19t_l-U?{

Çı|e tr-Bııolıg

'Cale Viılual Rci'erence l.ihrar1,'kapsınıınJa. tarih. işletnıe ve cdehiyıt gibi ftırklı disiplinlerden tııpiaın.474 arlet

elektronik kitap^ ip tanırnlı erişinı koşulları ile ünircrsiten,ıiz kııl]ınıcıiarının erişinıinc açık bulunınaktadır.

Kitıııt Listesi {]() | 2 ı

Kitau t,istesi (20l3)

Kitan Liste§i (:0l4)
Fncl,clopedia ı,ıf Islaırı

ı
ı
l

ı
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ttq,]i't L
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFlLE, çevre ile tarını, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli
disiplinler arasındaki bağIara dikkat çekmektedir. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma,
iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım. yenilenebilir enerjive geridönüşüm. 9.100'den fazla kayıt için
açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612.000'in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

t,iipeı,Kitap

Hiperkitap; Hiperlink laratlnclaıı geliştirilıııiş, bilinr insanlarının. (iğrencileı,in ve ıııerak|ı]aıın akacienıik hilgiı,e hız_lı ve

kolar erişcbiltiikleri l-ilrki5e'nin ilk t iirkçe tınline e-kitap vcriıahonıJır. Hip*rkitep'tı: tarilııcıı cJebilata. ıııatcıılatikten

telsel'e.v-e. sanattan nıtilıendİsliğe birçokkcınu başlığı altıncla 300 1-a_vınevinin l2,000'ı!en t'azlae-kitabı buIunmaktadır,

Hiperkitap; irtlaslaı,. sözliikler, ansiklc,ıpediler gibi danışma kaynaklarını da içernıektedir. Öııdc geltn üniversitelerin

ıkadeınik yal,ıııltrrı da Hiperkitıp^la yeı,alı]ıaktadır. Ku]lanıcılar: Hiperkitap'ta [,uluııın l?-000'den fhzlı c-kitıhı onlin*

olarak görüntiilemenİn },ant stra bilgisayerlara. android ve IOS destekli çilıazlara ödünç alabilıncktedirler. I}t5t,lece internet

erişimine ihtil,aç cluynıadan e-kitap|ardan 1,ararlanabilmektedirler. "Iı,ty librar5," tizelliği,vle Ilipeıkitap'ıa kendi

kütüphanelerini oluşıiırarıık e-kitıp sa"v"talarında ntıtlar alabilıncktc. 60 siı;,iııyı. kadar çıktı alıp pa1,|aşabilnıckte. t"arklı

liırnııtlıı,rla atılvci,.:[rilıııckı*Jiı,|t,r. Hiperlink kullanim kılavuzu için ıı1.1ı,r ı,iı,r.

ıdealrıntine siireli yavın \/eritıtınnı
Fen bilimleri vc sosyal bilimleri alanıııcla(taı,ih. eğitim. dil ve edebiyat. sosyoltı.ii. siyasal biliınler, ekonomi. sağlık
bilinılcri. kültür sanüt gibi l yal,ınlanan Ti.irkçe hakemli dcrgileı,. ptıptileı,dcrgilcr ve makalclcrdeıı oluşmaktadıı,. Kullanını
kılavıızu için tık|ar. ınız.

IEEE
E|ektrik ve elektı,onik. bilgisayar, bilgi teknolojileri, tıicıteknolo.ii. tjzik ve ilgili diğer bilinılerdeki 1,ayınları kapsamaktadır,

Institute of Eleçtrical and Electronics Engineers (|EEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından l988'den
giinümüze kadar yayınlanmış l20 den t-azla süreli yayın. 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirilerinden oluşan.

l95() yıllarına kndar inen l^2 nıillon helge _,-er alnıaktadır. I(ulliınını ve ıanıtıı,tı kılaı,uzu için tıklaı ınız.

i liE,1,1 e 3oırks

lEEE-Wilev eBocıks Library'ye lEEEXplore diiitill kütüphanesiııden tek noktada erişiiıı.

kolayca lEEE-Wiley eBook'ları pdf formatında bölüm bölüm indirebilıne, iEEE konferans tutanakları ve dergileri ile

entegrc edilmiş araına. l9 içerik alanı içinde 700 a}i,ıif başlığa pdf ibımatıııda billilıne erişiın. \plore üzeriırtten keyrrlılç|

ve konu plattirrmu üzerinden arama yapabilnıe, keyrvord ya da konu araması kullanıcrlarııı tanı metin bölünılere kitabın

içindekiler böliinıünden liııklenıe ile ulaşım. her kitap için kapak resnri genel kitap bilgisi ve içindekiler [,ıiiltinıtine erişiın,

eş zaınanlı sıılırsız kullanıçı erişiıııi, ayrıca IvIl1'PRESS ile bilgisayar ve nıiihenclislik odaklı inııvasyoı-ılan,da rişiın sağiar,

Onliııe tanıtını ve kullanıııı kıtavuzu içiıı tıklıır,ırıız.
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Lllf,Eeğgois
Ml'f eBooks

Jstor
F'cn biIiınlcri. sosyal hilinıler ve tıcşeri bilimler alanlaı,ıııı kapsın,ıaktadır. Ultıslararası dtizeyde 1,ayıtılanmış 1,o24 hakemii

dergi içeriı,. Deı,ginin ilk çıkış yılındtın günümüze kadar t-ılan (son 2-5 y,ılı haı,iç) tünı savılarına taın metin eıişilnıektedir.

^irj-tırggı: iılb**:t_liıı_ıı §sic!ıç9§-tıghıeleg} Afu§iıach
Ki.ittiphuıecilik viı bilgi biliınleı,i konuiarıyla ilgili bibliyogı,atik bilgilere erişinı tılan.ıgı suğlal,an veri tabanı, toplam 690
süreli yayın yanında, kitap, araştırma raporları ve tutanakları indekslerken; 330'dan fazla tam metin dergiye ve
30'a yakın tam metin monograma erişim sağlamaktadır.

LIEut,lNl
Tıp, hasta bakıcılık, hemşirelik. diş hekiınliği, r,eteıiner|ik ve klinik önoesi biliınlere iIişkin tenıel danışma kaynağıdır.

MeStJ (Medical §ub.|ect Headings) kullanımında -5.6{)0'den fhzla güncel hi.ı,otıp gaz_etesinden *lıııtı arınel.ilnıesi için

ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla tıp ı,e sağlık bilinıleri alanındaki ;-aklaşık l l nıilyon

makal enin bi bliyograt'ik bil gilerine eıişinı sağlar.

i\{orqın & Ciar,ırool Colioııııiunı Yışanı Bilinıleri t}iiitll Kiitiiplranesi
Biyoııedical i 1,aşam bilinıleri tıraşlırnıa topluIukları için 1,enilikçi bir bilgi kal,nağıdır. Cieleneksel hasılı ve dijital

1,ayınlardan, bi.il,ilk öiçüde çcık daha kullanışlı dinıınik bir kal,ııak oluşlurnıak için gelişnıiş dijita| içerikle otoritıı

içerikl.,riııi rıiı,lcştircn kt,nlerans seı,i si sı.ınar .

NatioııaI Geoglianiıic Virtııııi Lilrrar:ı,

İnsanlır. kültürlcr. keşitler ı,e cloğa üzerine dünlanın en tlınınnlış ve en etkili ya_v!nının l888-20l2 yılları arasınıJaki

eksiksiz taın metiı,ı erişinıli arşividir. Güncel sayılarına da tam metin olarak erişinıiniz son sayı hariçinde milmkündür.

Daha t'azla bilgi için tıklar,ınız.

Nıtıı re Publlslıing(i roup_§ i)( j )

Nature Publishing Gı,oup (NPC), ilk ytıyımladığı dergisi "Nature" 'ın l869'daki ilk sayısından itibaren . bilim düny,a-sında

çığır açan çalışınaları kolay ve ilgi çekici bir üslupla yayımlama ilkesiııi misyon ediıınıiş. Feıı, Yaştrıır Bilimleri ve Moden
TlP konusundadünyanın en çok talep g(iren akden,ıik dergilerinin yıbilimsel ve tibbi akadenıik dergilerini okuyucı.ıların

hiznıetine sunan uluslararası yal,ınevidir, İçeı,isinde Nature, Scientif'ic Anıetican, Nature Genetics, Nature Materials ve

lSME Jtıun'ıal gibi 90'daıı f'azla akaclenıik dergiııin onIine olarak sunulduğu dergilerinin hcr biri kendi alınında bilinre viin
vcrcn tizel 1'al'ınIar,Jıı'. Yı|lar içr-risindc çok öncnıli clernck vaı,ıııiarını da büıılcsin.ı ktıtnıış olan NP(]. y,al,ıtıcılıkra kalitc
ı'e cıkunabilirliĞ,i önenısel,en: aynı zanıanda ttim insaııların ııkurkeıı }ıel,ecan dul,abilet:eği içerik geliştirnıe siireçleı,iyle

bilinıin toplumun tüm katmanlarına 1,al,ılmasına öncülük etmektedir.

Tünı Naturc Publishing Croup Dergileri L,istesitıkla1 ınız._

Konu Başlıklarına Cöre Dergileri inccleınek içintıkiu. ınız,
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Bir Mıkaienin Nature |)ergisindc Yıyiııılaııana Kadır Ceçirdiği Evıinı( Video) için ıikliır,ınız.

Natuı,e Publishing Croup Mııltimedy,a Kanali içintıkta\ tnIz._

KuIlanıcı kılavuzu içinııklıyıııız.

..'J"""""""
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verirkerr, öncekiyılİara da bib|iyografik erişim sağlanıaktadıı,. Ayrıca mühendislik, tıp ve beşeri bilimier ile ilgili
dergilere tam nıetin erişim olanağı sağlamaktadır.
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ı
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§priLg§J:eiğk
SPrİnger'İn anı Platttırınu olan Sprİngerl-İıık yaşanı bİliııleıi. kinrva, çevre tıiliırıleıi, dırvranış bilinıleri, lıilgisal_ar bitimi,
ı'ııa]zeme Lıİlİnri, nıatenıatİk, sağlık & tıp, fjzİk & astrontımi vc miihendjslik alnnlarııdaki i3Oü,ün üzeriıiçic ıJergisi1,1e

kiiıüPhıııe reriıabını ktıleksiyonunıuzda yer alınaktıJır. lvlıkalclcre ıaın metiıı crişiın inıkıını sağlai,an Spritıgeı.l .ink
linıitsiz kullanını, kanıpüs dışı erişinı, basılı kullanınr hakkı ı,e mobil cihaz]arda kullııııım özelliklerini içernıektec|iı.

.-,1...:.]. ] , . , "

.ji1.;l 1 .ı!.ı.,1.ii, ıiıiiz
'"".,1

:ı 
,,:,::,:ı|ı ?|,:,,ı,.i:,, i\ )| 

,ii|,;., ? :. ,,li,.|i|i:,İ '::,,:, / |. :\\| İ. ,!.: ;,)::,i,İ',

i, ;.,q, ;.; | |i,ı|ılj 1,1ii.,..,1 \,i, !1.:11,,, 1',:.,, 11;,;ıı

§.ıı_çrii §ış{e,üleri Kiten L_i§." ğşl

§irİk ıç Aştı:rıtıpnıi Kitnıı İ,işİeşİ

{ktİşal_ı:g İşlttıut Kltıtıı_İ.ışlreı
İ ıısıı rı ut l'o ı.ıİ gJü Bi li ın lerj K [Ji!{ıl.istçşi

§inı_ya ve Mııfan}ı| ğ}iliınltı-İ liit;ııı l.İstcsİ

i4iı jıs:ıc!§!ilı,-i5i!$ü*[*§r§§ı

'|'avlor& Francis
T&F lnfomıaWorld, çevre bilim|erinden güzel sanatlara, bilgi§ayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok
bilimset konu alanında ayrıntıiı içeriğe sahip bir veritabğnıdır.

T]!ıe rJınağğial{irüeş lüi§lrflcıü Atçhiç
l §88-2Ü l0, [,,ırndıa baskısınııı ilk sayısından 20l0 yılına kadar ıtinı say,ılnrı sığlamaktadır ve arşiv her yıl genişlenıeye
d*vam çtnıektec{ir. Her uıakale. rçklaıı ı,e borsa şiı,ketieri listesi henı aü,rı olaıak hem de tam sayf"a ve gtinün sayısı
kaPsanıında grJsterilrnektedir. Her öge hızlı bulanabilnıesi v*e incelenebilnıesi için kı.ınu veya başlığa göre
sınıflanıİırılmıŞtır. tsu koleksİyonu ekonoınik gerileıne ve clüzelıne döneınlerini araştırmak, tenıçl ekonoınik giıstergeleri
ve küresel nrali krizin uy'arı sinyallerini anlamak ve endüstrinin getrişmesini grafi kle gösterınek ve çcık daha fazlası için
kullanabil i rsiniz.
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The Global eJournal Librarv
'[lıe Global eJotımal Library, online olarak l1.100'ün üzeriııde yaytncı üzerindçn sunulan ınilyonlarca makaleve

kesiı-ıtisiz erişin,ı sağlar. Farklı yayıırcı sitelerinden edinilıııiş taın metin bağlantılar ile e-dergiIere erişinı sağlayan

büyük bir veritabanına sahiptir. lnformaWorld. çevre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden
mühenc|isliğe kadar birçok bilinısel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahip bir veri tabanıdır Açık erişiın dergilerde
7.000.000 nıakale. l_]2 ü|ketlen l7,000 açık erişiın dergi içerir,

THIi TI]l1ES Digitai Arclıiı,e l785-2008

The Times, 1785 yılından bu yana dünya olaylarını ob.iektif bir şekil.Ie kapsayan, henı dünya liderlerine henı halka hitap

eden, ödüllü, rieı,arnlı yayım yapan en eski günlük gazetedir" Tlre Tiıııes Di|ital Arşiı,, 200 yılı aşkın tam metin tıpkı

basımlardan oluşan. l785'dcn bu 1,ana süregelen tüm sayfaları1,1a l9. ve 20, yüzyılın en saygın çevı,imiçi kaynaklarından

biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünl,da orjiııal olarak yayımlanan kaynaklar çerçevesinde en iyi bilinen ve en çok atıf alan

gazete aıişivine ulaşnıak için ara,stıımacılara eşsiz bir tlrsat sağlar. The Times l 785_2008, | 78 j- l 985 r,ersiyonu olan 200

yıllık arşiı,e 22 yıllık bir eklemeyle kullanıcılaı,a sunulur. Taıııtııı sunumu için tıklal,ıırız.

Tiİ rlı!yqj]Lrlüieııı i

Dergi say'ısı 278'e çıknııştır. Bu dergilerden "kayıtlı olarak" geçen dergilere tam ınetin erişim 2008'den günümüzc

sunulmaktaılır. Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş
Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik. Fizyoterapi Rehabiliıas1,on. Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık
Bilimleri branşları) yavımlanan akademik-bilinısel ıııakalelerdir. Taın dergi listesi için tıklayınız. Daha ayrıntı|ı bilgi

için tık!ay,ınız.

**'ffi**
']'enıel biliııler. sosyal ve insani bilimler. nıühendislik. tıp ve ha),at bilimleri, güzel saııatlar konulaıında3 ayrı atıf
indeksinden c,ıluşur. Bııırlar: 'Science Citation Index', 'Social Science Citation lndex', 'Aıts & Hunıanities Citaticın lndex'tir.

Tanıtınr ve kııllanını kılavuzu için tıklai.ınız.

\}'ilev Oııtine t.itıı:a r_v

2ül3 Jiııııııals I;ull Coll*ctitıır, 'i-he Cııc}ırane Li[ırar1, çurrent Pıotı,ıçols, çivlRWs ve veri tabanları deııeıııe erişiınine
açılmışllr.

Wcırld eBook t,ibrarv
Wt'ırld eBook Library akadenıik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektrc,ınik belgelerin sunulcluğu di,inyanın en

biiyük elektıonik kütüphaneleı,inden biridir. PDF fornıatında sınırsız kullanım ve indirıne inıkanı elde edebilir, her dilde ve
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her kı.ınu başhğında J ınilyondan fazla akademik araştırnia kitabına ı,e belgeye tanı nıetin erişebilirsiııiz. P|)F forınatıııda
sıııırstz kullaıııın ve indiııııe İınkaııı. her dilde ve lıer koııu başlığıııda binlerce kiıap, eşsiz bir biriııçiI kaynak ve

nadir eseı kcıleksiyonıı. diinyanın en bü.v.'i.ik elektronik kiittiphanesidir. Online tanıtıı,n ve kullanını kılavuzu için_lıkiaı,inız.

AÇtK ERİŞİMLİ vERi TABANLARı
. UL,AKBİM tjlıı§al V§d :l'abırnıa!,ı {t]V'|')

. Araştırmacılarııı Tüıkçe bilimsel içeriğe elektronik oıtamcla erişinılerini etkinleştirmek anıacıyla. ULAKBİM tarafından\-
ııluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; aşağıda sıralarıan 5 ayrı konudan oluşınaktadır.

ı
a

ı
ı
ı
ı

LILAKBİM Tın Veri Tıbanı lTürk Tıo Dizinil
ULAKBİN{ Sosval ve Beşeri Biliıııler Veri Tabanı

tILAKBİNI Yısanı Bilinıleri Veri Tabaııı
LrLaKBİl\{ Ntiihendislik ve Tenıel Bilimler Yeri Tatıanı

t,jLAKBİı,I Hukuk verİ ]'aLtın

A§os İndeks: sosyal Bilimler İndeksi

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS [ndex). sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı 1,a da elektronik

yayınlanmakta olan "hakemli" dergileri tafamayı ve sosl,al biliınler alanında ulusal düzeyde profesl,tınel indeks|enıe

hizmetini sunmayt hedet-lenıektedir. Indexte taranmak istel,en dergilerin ASOS Index'e Bqsı,ur linkinde sıralanan "süreli

yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekıırektedir.

. Kavnnkca.İnfir

Türkiye Kaynakçası veya kaynakca.inftı, konusu Türkiye olan bir araştııma. öğrenme ve paylaşnıa oı,tanııdır. Sistenre üye

olunarak; arqstırmacı, öğretim üyesi ve öğrenciler için hazırlanan geniş biı,bibliyografyaya ulaşılabilmektedir.

. Arasti[mıx: Bilinısel Yavın İndeksi

Bireysel (biliın insanları, araştırıcılar, J-azaı,|ar, akadernisy,enler. öğı,etnrenler, çalışanlar, devlet adamları. vatandaşlar.

öğrenciler) ve kurumsırl (bilgi uzınanları ve,/veya bilgi-belge yöneticileri olıuak çalışan kütüphaneciler, arşivciler.

eırfornıasyon ve/veya dokümanta_sl,t,ın uzmaııları) dtizeyde bilgi kullanıcılarının gereksininı duydııkları bilgiye, zamanıııda,

güncel, güı,enilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçiınde sınıflandıı,ılnıış olarak elektronik oıtamda ücretsiz şekilde erişmeleıini

sağlamak anıacıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platfbrmlarından biridir.
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Elektronik
Yayın
(Veritabanı)

39.355

-2I

3.2. l. Birim Ktiti.iphane Kaynakları

Bölümü

.l]l

Kitap
Periyodik
Yayın ( e-dergi)

Diğerleri (E-

Kitap)
Toplam

32.392 39.355 55 379.589

Toplam 3,2.392 _55 379.589

3.2.2,Yıllar ltibariyle Kitap Artış sayısı

20l0

:,

2011 20l4 20l5 207,.6 
:

Kitap sayısı

1 0699 l30l8 1782l l 9900 32.392
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3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Projeksiyon l l

Slayt Makinesi

Tepegöz

Sayısallaştırıcı l 1

Barkod yazıcı 7 7

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi 2 J

Faks l 1

Fotoğraf Makinesi 2 2

web kamerası 4 4

Televizyonlar

Tarayıcılar 2 1

yazıcılar 5 5

Kitap Okuma Cihazı l l

DVD ler l2 12

Güç Kaynağı J 3

UHF RFID Ödünç Kiti l l

Harici Usb Disk 4 4

-22
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*(Her birim bünyesinde bulunan kaynaklarını yazacak.)

4- İnsan Kaynakları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli personele ilişkin bilgiler
aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

NOT: Başkanlığımız kadrosunda l3 kişi görünmesine rağmen 2547 sayılı kanunun l3b/4 maddesi gereğince
7 kişi farklı birimlere görevlendirilmiştir.

2

2

YIL iDARİ
PER§ONEL
(A)

AKr\Dl],MlK
PF]RsoNI.]L
(B)

ToPLAM
PERsoNh]L
(A+B)

GEÇlCI lŞCl §oz,LEşMELl
PERsoNEL

ToPLAM

20|6 l3 l3 l3

2015 |4 l4 l4

20l4 13 l3 l3

2013 |2 |2 |2

20|2 |2 12 l2

20l l 8 8 8

2010 9 9 9

2009 4 4 4

2008 2 7 2
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Okuyucu)

l l

Telefonlar

Hesap Makinesi

12 12

2

Ses Kayıt Cihazı 2
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4.6- Idari Personel

Birimde/İdarede, idari personelin kadro dağılımına, erkek - kadın ayırtmına, boş-dolu durumlarına,
hizmetin yürütülmesinde olması gereken veya ihtiyaç duyulan personel yapısına yer verilecektir.
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Hizmet §ınıflandırması Kadın Erkek Dolu Toplam Boş Genel Toplam Doluluk
Oranı(%)

Genel Idari Hizmetler Sınıfı 2 8 l0 l0

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizınet|er Sını|ı 2 I J J

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfl

Avukatlık Hizınetleri sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

yardııncı Hizmetli sınıfı

Toplam 4 9 l3 l3

özürtü İdari personel

Hizmet sınıflandırması Unyanı Kadın Erkek Toplam DağıIım
Orını (%)

Genel İdari Hizmetler sınıfı Memur l l o/o7.69

Sağlık Hizmet|eri Sınıfı

Teknik HizmetIer Sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hizınetleri Sınlfı

Avukat|ık Hizmetleri Sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

yardımcı Hizmetli sınıfı

Toplam l 1
o/o7.69

-25
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4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu

Ilköğretim I.ise Ön Lisıns Lisans yüksek Lisans Doktora Toplam

Sayı Drğıtım

Oranı

(%,)

Seyı Dağıtım

Oranı

(%)

Sayı Dağıtım

örını
(%\

'§ıyı Dağıtım

Oranı (%)

Sıyı Dağİtım

Oranı

(%l

Sayı Dağıtım

Oranı

{%,

Sayı ' Tollam

İçindeki

Payı

a ılg. b blg c clg d dlg e elg f Ilg

GiH 9 %69,23 l %7,69 l0 %76.92

SHS

THS 3 %23.1 J %23.1

EoHS

AHS

DHS

YIlS

ToPLAM 13 o^92.30 1 13 o/o|1,00
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Kadro

1_5 YrL 6-ı0 YIL ır-15 YlL 16_20 YIL 21-25 YIL 25 YtL vE
üztni

Toplam

Sayı Dığıtım

Oranı (%)

Sayı Dığıtım

Orını (%)

Sıyı Dİğltım

Oranı

(%,

sıyl DAğıtım

Oranı (7.)

Sıyı Dağıtım

Orını
(%\

Sayı Dağ|tIm

Oranı

(%\

Sryı Toplam

İçintieki

Payı

a ılg b blg c clg d d/g e elg f ilg

Erkek 2 %15.38 J %23.07 2 %l5.38 l %7.69 8 %61.53

Kadın l 7.69 1 %7.69 2 %28.56

<n

(A

Erkek

Kadın

a

-

Erkek
1 7.69 l %7.69

Kadın 2 %|5.38 2 %l5.38

E]

Erkek

Kadın

0,:E

Erkek

Kadın

a
L

Erkek

Kadın

]ToPLAM
13 ,h|00
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4.9 - Idari Personelin Yaş Itibariyle Dağılımı

Kadio

-29
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Personel

Personel

Işçş-

Personel

5- Sunulan Hizmetler

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak,
Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek.
Güncel bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
Elektronik referans koleksiyonu geliştirmek
Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için

\_ çalışmalar yapmak

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında, harcama yetkilisi olarak, 50l8 sayılı

kanun gereği Daire Başkanı atanmıştır. Harcama yetkilisinin görevlendirdiği ihale yetkilisi,
gerçekleştirme görevlisi ve satın alma komisyonu tarafından mali işler gerçekleştirilmektedir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği gerekleri yerine

getirilmektedir. Harcama öncesi kontrol, iç denetim ve muhasebe kontrolleri Strateji Geliştirme
Daire B aşkanl ı ğı tarafından yü rütü lmekted ir.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç-1: Üniversitemizde nitelikli ve
modern Merkez Kütüphane oluşturmak

Hedef-1 :Üniversitemizin eğitim öğretim
faaliyetlerine ve bilimsel çalışmalarına
yardımcı olmak

Hedef-2 : Kullanıcılaradaha modern ortamda

kütüphaneci l ik hizmeti vermek

Stratejik Amaç-2:Üniversitenin eğitim-
öğretim ve araştırmalarına yönelik Kütüphane
dermesini basılı ve elektronik kaynaklar
yönünden zenginleştirmek

Hedef-1 Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim

üyelerinin, öğrencilerin ve idari personelin daha

çok katılımını sağlamak.

Hedef-2 Elektronik kaynaklar ve veritabanları
aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi

imkanlar ölçüsünde artırmak

Stratejik Amaç-3: Üniversitemizin bilgi
birikimini elektronik ortamda depolamak

Hedef-1 Üniversitemizde üretilen bilimsel
bilgiyi (tez, makale, kitap vb.) elektronik
ortamda depolayarak elektronik arşiv
oluşturmak

Hedef-2 Üniversitemiz bilim adamlarının daha

fazla bilim adamı buluşmasını sağlamak

Hedef-1 :Kullanıcıların bilgi kaynaklarından
daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını

sağlamak

Stratejik Amaç-4: Hizmet kalitesini ve

çeşitl i l iğin i arttırmak, kul lanıcı memnuniyetin i

süreklikılmak

Hedef-2 :Engelli kullanıcılara ve dış
kullanıcılara (araştırmacı) da hizmet vermek

Stratejik Amaç-S:Kütüphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatmak

Hedef-1 : Kütüphaneye teknoloj ik olarak
geliştirerek iş yükü azaltmak

Hedef-2: Kullanıcıya daha hızlı hizmet
verebilmek

-31
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Birimimizin temel politikası:

l.Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak
2. Daha fazla basılı ve elektronik yayını hizmete sunmak
3. Kütüphane içindeki yararlanma alanlarını, konforu ve donanımı arttırmak
4. Depolama alanları ve rafların yeter|iliğini arttırmak ve idaresini kolaylaştırmak
5. Kütüphane personelinin, kullanıcılara destek ve yardımlarını arttırmak
6.Kullanıcı memnuniyetini esas alan (Akademik ve idari personel, öğrenciler ve diğer
kullanıcılar) bir yönetim anlayışıyla hareket etmektir.
7. İşbirliğin ve yardımlaşmadan yana olmak.

önceliklerimiz:

l.Üniversitemize nitelikli ve modern bir Merkez Kütüphane kazandırmak
2.Elektronik kaynaklar ve veritabanları aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi imkanları
ölçüsünde artırmak,
3.Basılı ve görsel-işitsel kaynakları Üniversitemizin eğitim öğretim amaçları doğrultusunda
geliştirmek.
4.Kullanıcıların bilgi kaynaklarından daha hızlı ve verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak
5.Bilgi kaynaklarının seçiminde akademisyenler, öğrencilerin ve idari personelin daha çok
katılımını sağlamak,
6.Kullanıcıların daha iyi bir hizmet almasını sağlamak sağlamak.
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III- FAALiYETLERE İı,İŞrİN nİı,cİ vn
DEĞERLENDİRMELER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

rıaziNr
YARDIM] Bütçe Odeneği .. Serbğst

Odenek (b)

Gerçekleşme
Durumu7o
(a* l 00)/b

Kesin
Harçama(a)

kalan Ödenek Açıklama

0 l - Personel

Giderleri
663.000.00 540.250.00 Yo99.95 540.0l2.00 23 8.00

02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.

Giderleri

90.000.00 87.000.00 o/o99.95 86.957.00 43,00

03.2 Tüketime

Yönelik Mal
ve Malzeme
AlımIarı

l76.000,00 l76.000.00 %72.89 l28.295.00 47 .705.00

03.3 Yolluklar
7.000.00 7.000,00 o/o59.61 4. l 73.00 2.827,00

03.5 Hizmet
Alımları

4.000.00 4.000.00 %0 0 4000

03.7 Mennkul
Mal
Gayrimaddi
Hak Alım
Bakım ve

C)narım

Giderleri

54.000.00 54.000,00 o/o92.94 50. l 89.00 3.8l1,00

05- Cari
Giderler

06- Sermaye

Giderleri
1.750.000,00 1.750.000,00 %99.6l 1.743.279,00 6.721,00

Toplam 2.744.000,00 2.6t8.250,00 o^97,50 2.552.905,00 65.345,00
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Tabloya genel olarak bakıldığında 20|6 yılı bütçesinde planlanan harcama|arın oh 97,50
oranında gerçekleştiği, dolayısıyla iyi bir harcama bütçesinin hazırlandığı ve başarılı bir
performans gösterildiği söylenebilir.

2- Temel Mali Tablolara Ilişkin Açıklamalar

4734 say|ılı Kamu İhale Kanunun 22la, 22ld ve 22lb maddesi gereğince 03 Mal ve
Malzeme Gideri ve 06 Sermaye Giderleri ekonomik kodlarında ı.871.574,00 TL mal ve malzeme
alımı yapılmıştır. Alım sonrası mal kabulü, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar gereği muayene
komisyonu oluşturularak yaptırılmıştır. 5018 saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44.

maddesine göre kabul edilen Taşınır Mal Yönetmeliğinin gerektirdiği sorumlulukar harcama
yetkilisinin atamış olduğu taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yönetmeliğe uygun olarak
yürütülmüştür. Ödemler ise 50l8 saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun öngördüğü
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön denetimler ve ödeme sonrası denetimlerde
her hangi bir hatayla karşılaşılmamıştır. Tahsis edilen ödeneklerde , ödenek üstü harcama
yapılmamıştır

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başlıca Stratejik amaçlarımızın başında Üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini ve

bilimsel çalışmaları katkıda bulunabilmek adına Merkez Kütüphane kurma çalışmalarına başlanmış
ve sona gelinmiş olup,20l7 yılı başlarında yeni hizmet binasına geçilmesi planlanmaktadır. Teknik
anlamda basılı dermeyi geliştirmek için çeşitli şahıs,vakıf ve kuruluşlardan bağışlanan kitaplarla
kütüphane dermesi zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir. Kütüphane kullanıcılarına daha
hızlı hizmet verebilmek ve Kütüphane hizmetlerini daha etkin hale getirebilmek için Kütüphane
otomasyon sistemi aktif hale getirilmiştir. Ayrıca Kütüphane programı ile entegre çalışabilecek olan
Kütüphanecilik alanında yeni bir teknoloji olan RFID sistemi ile ilgili malzeme ve cihazların alımı
tamamlanmış ve uygulaması başlamıştır.
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Toplantı Adı Toplantı yeri Tarih Kimin Katıldığı

ANKOS: (Anadolu Universite
Kutuphaneleri Konsorsiyomu)

Ankos Link

Antalya 07-09.04.2016 Hüseyin SOMUNCU

Hüseyin SARISOY

İnformascope Bilişim Tek. Yay.
Ltd Şti. Eğitim Semineri

Antalya 09-1 l. 05. 20l6 BUrCU TIG DEMIR

BilgiOnline.

Web of Science Eğitim Semineri

Ankara 26-27.05.2016 Sümeyra UÇAR
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3- Performans Sonuçlarınrn Değerlendirilmesi

Açıklama

Stratejik Amaç-1:
üniversitem izde nitelikli ve
modern Merkez Kütüphane
oluşturmak

Hedef-1 :Üniversite mizin
Eğitim öğretim
faaliyetlerine ve bilimsel
çalışmalarına yardımcı
olmak

Üniversitemizin eğitim
öğretim faaliyetlerine
ve bilimsel
çalışmalarına yardımcı
olmak için 20l6 yılında
çeşitli veritabanIarı
alımı yapılarak 55 veri
tabanına çıkartıl mıştır.
Ayrıca 552 yerli kitap
satın alınmıştır.

Hedef-2 : Kullanıcılara
daha modern ortamda
kütüphanecilik hizmeti
vermek

Üniversitemiz yeni
kurulan üniversiteler
arasında yer aldığından
dolayı fiziki olarak
merkez kütüphane
binası olamadığından
genel sekreterlik
binasında kütüphane
oluşturulmuştur.
okuma salonu 4 adet
arştırmacıya açık
bilgisayarı ile
kullanıcılarım ızın
hizmetine girmiştir.

Stratejik Amaç-
2 :Üniversitenin eğitim-
öğretim ve araştırmalarına
yönelik Kütüphane dermesini
basılı ve elektronik kaynaklar
yönünden zenginleştirmek

Hedef-l Bilgi
kaynaklarının seçiminde
öğretim üyelerinin,
öğrencilerin ve idari
personelin daha çok
katılımını sağlamak.

20l6 yılının başında
tüm fakülte ve
yüksekokullara yazı
yazılarak basılı
kaynaklarla ilgili talep
yazı gönderilmiş ve
talepler bütçe imkanları
doğrultusunda alımlar
yapılmıştır.

Hedef-2 Elektronik
kaynaklar ve veritabanları
aboneliğini eğitim, öğretim
amaçları ve maddi imkanlar
ölçüsünde artırmak

20 l 6 yılında veritabanı
sayısı 55 çıkartılmıştır.

Stratejik Amaç-3: Hedef-l Üniversitemizde Elektronik Arşiv
Sistemi kurulmuş ve

\-
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Üniversitemizin bilgi
birikimini elektronik ortamda

depolamak

üretilen bilimsel bilgiyi
(tez, makale, kitap vb.)

elektronik ortamda

depolayarak elektronik
arşiv oluşturmak

Akademisyenler ve
Kütüphane personeli
tarafından sisteme veri
girişi yapılamaya
devam edilmektedir.

Hedef-2 Üniversitemiz
bilim adamlarının daha

fazla bilim adamı ile
buluşmasını sağlamak

%40 Sistem yeni
kurulduğundan dolayı
Üniversitenin bilgi
birikimi yeteri kadar
depolanamadı

Stratejik Amaç-4: Hizmet
kalitesini ve çeşitliliğini
arttırmak, kullanıcı
memnuniyetini sürekli kılmak

Hedef-1 : Ku l lan ıcı|arın
bilgi kaynaklarından daha

hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmaların ı sağlamak

%60 K'ullanıcıların daha
hızlı ve aktif
yararlanabilmeleri için
Kütüphane otomasyon
programı daha aktif
hale getirildi. 20l6 yılı
içerisinde çeşitli veri
tabanı bilgilendirme
toplantılan yapı lmıştır.

Hedef-2 :Engelli
kullanıcılara ve dış
kul lanıcı lara (araştırmacı)

da hizmet vermek

%80 Görme özürlü
kullanıcıların
Kütüphaneden
yararlanmaları için
Görme Engelli
Kütüphaneleri Ortak
Platformu ile çeşitli
üniversite ve
kuruluşlarla protokoller
imzalanmıştır. Ayrıca
sayı sal l aştı rm a cihazı
ve kabartma yazı
yazıcısı ile
desteklenmektedir.

Stratejik Amaç-S:
Kütüphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatmak

Hedef-l:Kütüphaneyi
teknolojik olarak
geliştirerek iş yükünü
azaltmak

%90 Kütüphane personelinin
kulIanıcılara daha hızlı
hizmet verebilmesi ve
kullanıcı|arın
hizmetlerden daha iyi
yararlabilmeleri için
RFID etiketle

çalışmaları devam
etmektedir.

Hedef-2: Kullanıcıya daha

hızlı hizmet verebi lmek
%80 RFID etiketi, ve ödünç

verme kiti ile ödünç
verme hizmeti çok hızlı
bir şekilde
yapılabilmektedir.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPAsİTBNİN DEĞERLENnİnİı,vınsİ

A- ÜstünIükler

Birimimizin mevcut durumu ve geleceği etkileyebilecek iç ve dış ortamdan kaynaklanan
ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerinin
belirlenmesine çalışılmıştır. Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için
yararl anabi leceği olumlu hususlardır .Bunlar:

Üniversite yönetiminin desteği
Kütüphanenin kendine ait bütçesinin olması
Mesleki ve teknik yeniliklerin izlenmesi ve kazandırılması

B- Zayıflıklar

Zayıf yönler Başkanlığımızın başarılı olmasına engelteşkiledebilecek ancak üzerinde
çalışılarak ve düzeltilerek avantaja dönüştürülebilecek hususlardır. Bu huşular aşağıda
belirtilmiştir.

Merkezi Kütüphane hizmet binasının olmayışı (2017'de Merkez Kütüphane binasına
geçilecektir)

Personel sayısının yetersizliği
Kütüphane bütçesinin yetersizliği

C- Değerlendirme

Kütüphanelerin vazgeçilmez öğesi bilgidir. Bilgi kaynaklarının zenginliği özellikle
araştırma ktittiphanelerine sahip üniversiteler için büyük önem taşımaktadır. Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı olarak bu bilinç ve sorumluluk ile akademisyenler ve öğrencilerin
gerek basılı ortamda gerekse interaktif ortamdan istedikleri basılı ve elektronik yayınların alımı
gerçekleştirilmekted ir.
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Üniversite Yönetiminin desteği, Kütüphaneye ait bütçenin olması artı değer olmakla beraber
Merkezi KütüPhane binasının 2017 yılında hizmete girmesi birlikte kütüpha; hizmetleri artarak
ddevam edecektir.

v- öNnni vE TEDBİRLER

Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarına kaynak teşkil etmek ve dünya da- üretilen bilgileri, bilgi teknolojileri yardımıyla sunmak amacıyla 20l6 yılında veritabant sayısı
55'e çıkartılmıştır.

Bu ihtiYaÇlara Yönelik bütçe tahsis edilmesinde artan döviz fiyatları dikkate alınmalıdır.
AYrıca öğretim elemanı ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda basİlı yerli l yabancı kaynak
sayısının artırılması hedefl enmektedir.

SonuÇ o|arak; Kastamonu Üniversitesi kendine yakışan modern, çağdaş ve donanımlı birkütüPhaneYi oluşturma çabaları devam etmektedir. Daire naşı<İnııİı olarak çağdaşkütüPhanecilik standartlarında hizmet vermek için teknik altyapı çalışmaları-devam etmektedir.
KaliteYe ulaŞmak iÇin yeterli mali kaynağa ve yeterli sayıda perİonele İıltlyuç duyulmaktadır.

20|7 yılında da mevcut aboneliklere yeni
Veri tabanı sayısının artırılması sağlanmalı,
artırılmalıdır.

veritabanları ekleyerek tam metin elektronik
bunun yanında elektronik kitap sayısı da
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iç xoxrnor, GüvENCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -25.01.20|6)
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