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SUNUŞ

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığ, Merkez Kütaphanesi
başta olmak üzere Üniversitedeki akademik çalışmaları, eğtim ve öğetim faaliyetlerini desteklemek
amacıyla gerekli olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, tanıtımlarını yaparak
kullanıcıların hizmetine verimli ve kaliteli bir şekilde sunma görevini yapmahadır.

Başkanlığmız 2018 yılı içerisinde mevcut bilğ kaynaklarının kullanım durumların tespit ederek
öncelikler belirlenmiştir. Bütçenin verimli kullanılması ve kaliteli bir hizmet için gerekenler yapılmıştır.
Eldeki kaynakların kullanıcılara sunulabilmesi için küttiphane otornasyon sistemi aktif olarak
kullanılmıştır.. Web saffisı ile elektronik bilgi kaynaklarına verimli bir şekilde ulaşma imkönı
sağlanmıştır,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığ bütçesinde önemli bir yer tutan yeritabanları
gözden geçirilerek düşük kullanımlı istatistikleri olan kaynaklar yerine yeni veritabanları hizmete
sunulmuştur. Üniversitemizin akademik çalışmalarının arşivlendiğ açık arşiv sistemi hizmeti deyam
etmektedir.

2018 yılı içerisinde planlanan faaliyetler, bütçe çerçevesinde %98,93'ünün üzerinde bir
tutarlılıkla gerçekleşmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde bayik emeği geçen Başkanlık personeline,
diğer Yardımcı birim çalışanlarına ve her zamnn bizlere destekleri için Üniversitemiz yönetimine teşekkür
ederim.

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığ öğenci, akademik ve
idari Personelin bilğ kqnaklarına ulaşabilmesi için gelecek talepler ve tavsiyeler doğultusunda
önümüzdeki yıl içerinde aynı azimle çalışmalarına devam edecektir.

imza
Yaşar U
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1- GENEL BİLcİrEn

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 kütüphane 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 saygın otorite bir bilgi merkezi olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Ögretim kurumlarının idari teşkilatı
hakkında |24 sayı|ı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesi, Yedinci Bölümü'nde
(Yüksek Ögretim 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.

09.1|.2012 tarih ve 2012/|49 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile çıkartılan Kastamonu
Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esaİları Yönergesi.
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Görev
-Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

-Kitap, elektronik kaynaklar ve dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak ve ciltlenmesini
ve kataloglanmasmı 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 Ögretim Kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara
sunmaktır.

sorumluluk

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Yüksek -
ögretimin amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere,
bilim dallarına 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 itişkin Bilgiler

C.1- Fiziksel Yapı

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

OFİS ALANLARI

ALT BİRİM OFIS SAYISI m2 AÇIKLAMALAR

ıdari personel ofisleri l0 l90,81

Depolar l4 16|9,45

okuma salonları l8 70l4,85

Toplam 42 8825,11
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2- Örgüt Yapısı

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- Yazılımlar 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.
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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.

20l8 yılı içerisinde Kütüphanemize |l07 kitap alımı yapılmış olup, kütüphane dermesi
40. 1 08 6dete ulaşmıştır.

VERi TABANLARJ

Academic searchTil complete

Tüm akademik disiplinlerden,7.900'den fazlası hakemli olmak üzere,9.100'e yakın dergiyi tam metin olarak

kullanıma sunmaktadır. Ayrıca, l3.600'den fazla dergide yayınlanan makalelerin, l887'ye kadar uzanan indeks ve

özetlerinin yer aldığı veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, hukuk,

psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri gibi, hemen her alandır.

ASTM Standards & Engineering Digitıl Library (SEDL) - CoMPASS Aravüzü
ASTM standartlarına teknik kalite ve pazardaki konumu açısından dünya çapında büyük bir güven sağlamıştır.
ASTM standartları küresel ekonomide imalat, tasarım ve ticaret yönlendirmelerindeki bilgi altyapısında büyük rol
oynamaktadır. ASTM Compass, her zamankinden daha kolay kullanım ve daha etkili arama için tüm ASTM
iÇeriklerine artı olarak ihtiyacınız olan güçlü araçları barındırarak 7l24 erişim sağlar. Bu araçlar şunlardır;. Standartlara kolay erişim,
. Not, resim ve eklenti ekleme araçları
. Standart değişikliklerini göstermek için, renkli vurgulamalar,
. Bilgi paylaşım fonksiyonları
. ASTM eğitim modülleri
, ASTM Standards & Engineering Digital Library'de binlerce kitap ve çalışmaya erişim
. Çeviri standartlar

BMJ Beşt Practice
BMJ BP, en son araŞttrma kanıtlarını yönerge ve uzman görüşü ile birleştiren bir karar destek aracıdır. Basit ama
kaPsamlı bir adım adım olarak süreç dahil edilerek teşhis, prognoz, tedavi ve önleme gibi en yeni bilgilere kapsamh
bir şekilde erişebilirsiniz.
' En günce| kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşlerini ve ön|em, teşhis, tedavi gibi hastalık süreçleri ile ilgili
önergeleri bir araya getirir,
. l90'dan fazla hasta kitapçığına erişim sağlar, Türkçe arayüze sahiptir.
' İlaç formülleri ve Clinicaİ ğvidence ile eİtegre ediİmiş lb,OOO rur[İ, teşhisle ilgili uzınan bilgiler,
, Martindale ilaç veritabanı ve yerel yönergelerinizi de jestekleyebilıne 6zelIiği,

BMJ Journıls
BMJ Journals, klinik uzmanlık alan|arı, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alan|arında önde gelen 22 dergidenmeydana
gelmektedir. Bu koleksiyonda makaleler dünyaca ünlü uzmanlar taraflndan derlenmiştir; tüm sahaları kup.u.nultr r"
klinik uygulama ve araştırTna alanında en son yenilikleri içermektedir,
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. Özel konulu, halk sağlığı ve kanıta dayalı hp alanında uzman otorite dergiler

. Tam metin erişim,

' Annals of the Rheumatic Diseases, Journal of Clinical Pathology, British Journal of Ophthalmology, Heart ve Gut
dergilerinin 1800'ltl yıllara varan geriye dönük arşivlerine tam metin erişim
. Gut dergilerinin l800'lü yıllara varan geriye dönük arşivlerine tam metin erişim,
. Çoğu alanın uananı etki faktörü yüksek dergiler,
. Uluslararasıdır,

'Bütün dergilerin kendi web sitesi mevcut ve tam metinleri HighWire Press üzerinden sunulmahadır.

Brill E-Books
'Orta Doğu ve İslami Çalışmalar'konu başlığı altında l l3 adet elektronik kitap, sınırsız süreli erişim koşu|ları ile
üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık bulunmaktadır.

Business Source@ Complete
İktisadi ve idari bilimler alanında dergilere tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Veri tabanı içerisindeki tam
metin makaleler, l886'lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra 1.300'den fazla akademik dergide yayınlanan
makalelenin taranabilir atıf bilgilerine de erişmek mümkilndür.

CABI
Animal Health & Production Compendium

Aquıculture Compendium
Tüm yönleri ile su kültürü alanında ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır. Suda yaşayan hayvanlar ve bitkiler, doğal
kaynaklar ve çevre, biyo-çeşitlilik, ticaret, gıda güvenliği ve daha fazlası hakkında bilgi içermektedir.

Crop Protection Compendium
Bitki koruma alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm ansiklopedik bilgileri sunar. Zararlılar, hastalıklar, yabani otlar,
doğal düŞmanlar, bitkilere ev sahipliği yapan alan ve ülkeler, taksonomi, morfoloji, semptomların teşlılsi, coğrafik
dağılım, biyoloji ve ekoloji gibi başlıklar yer almaktadır.

Forestıy Compendium
DlnYa üzerinde büyük ekonomik öneme sahip tropikal, subtropikal, ılıman ve boreal ağaç türleri hakkında ayrıntılı
bilgi sunar. Kapsamında; çeşitli genetikte ve iklimde orman ağaçIarı, orman zararlıları, hastalıklar ve yabancİ otlar
gibi başlıklar yer almaktadır

CABI Invasive Specles Compendium

CAB Abstracts
YaŞam bilimleri}ıakkında özet bilgiler sunan geniş kapsamlı bibliyografik bir veritabanidir. Tarım, veterinerlik,
Çevıe, uYgulamalı iktisat, gıda bilimi ve beslenme konularını içermektedir. l973 yılından itibaren 7,3 milyondan
fazlakayda erişim sağlamaktadır ve her yıl yaklaşık 350.000 a-bstrakt eklenmektedir.

CAB eBooks
Alanında uzman kiŞiler tarafindan hazırlanan içeriği ile "Yaşam Bilimlerindeki" en temel çalışmaları sizlere sunar.
CAB eBooks'un tüm iÇeriği CAB Abstracts tarafından indekslenmektedir, Kitaplar dolaşımı İolay pDF dosyaları ile
sunulmaktadır.
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ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimIer, sözlük ve kavramlar dizisi,bazı dergilerden alınmış 300,000
makale, haber başlıkları ve web kaynaklan rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

ERlC
Eğitim literatürü ve kaynakları konusunda kapsamlı bilgi içeren ve araştırmaçıların temel danışma kaynağıveri
tabanı, 'Current Index of Journals in Education've 'Resources in Education Index' içerisinde yer alan derğlere erişim
sağlar. l966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazlakayıt içeren 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

Emerald
ffi;;İ işletme ve yönetim alanlarında önde gelen bir araştırma koleksiyonu yayınlamaktadır ve eğitim,
kütüphanecilik, mühendislik ve sağIık ve sosyal hizmetler gibi uygulamalı alanlarda güçlü yönlere sahiptir. Emerald
Insight, yüz binlerce dergi makalesi, kitap ve eğitim vaka çalışmaları sunan özel bir araştırma platformudur.

İİH*,}H",,?,İ'
Gale Cengage ürünlerinden biri olan Açademic OneFile 40 milyondan fazla araştırm ayı hizmetinize
sunmaktadır. l4,000 den fazla başlık altında 9.000 den fazla dergi ve 6.500 den fazla full text çalışmanın tamamı
Academic OneFiIe ile tek bir noktadan erişim olanağı sağlamaktadır. Gale Virtual Reference Library p|atformunda
yer alan e-booklarınızıda tek bir aralüzde tarayabilirsiniz. 1985'den günümüze The New York Times, The Times
(London) ve daha bir çok gazeteye tam metin erişim sağlar. ReadSpeaker teknolojisi ile makalelerin hepsini MP3
formatında dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz, Görme engelli kullanıçılar için özel hazırlanmıştır, NPR,CNN ve
CBC den binlerce haber videosu ; Tarım, Hukuk, Popüler Kültür, Psikoloji, Terör ve daha bir çok alt veri tabanına
doğrudan erişim hakkı ; Temel Bilimler, Tıp, Mühendislik ve İşletme alanlarında güçlü ve otoİite yayınl ar ;1996
dan günümüze "Tüm Elsevier" dergilerine abstract erişim hakkı ; Fransızca, İspanyonca ve diğer birçok dilde
hakemli dergilere erişim sağlar,
Tarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş, her biri
5,000 ile 200.000 arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar, araştırm u"rİurublrincil kaynak olarak
sunulmaktadır,Ozellikle Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu ve K Afrika hakkında diplomatik
raporları sunmaktadı r.

Cİıatham Hor.u Orli".
Daily Mail Historical Archive, 1896-2004
Early Arabic Printed Books
BaŞta İslami bilimler olmak üzere hadis, fıkıh, şer-i hukuk alanlarında dönemin alimlerinçe kaleme ahnmış olan
birÇok el yazması esere ek olarak l5.yüzyıldan 19. yizyı|akadar İslam coğrafuasında yazılmış olan astronomi, tıp,
mühendislik, edebiyat, tarih, islam felsefesi, coğrafya ve daha birçok bilim dalında yanldığı dönem itibariyle dünya
bilimine yön vermiş eserlerin orjinal kopyalarını sizlere sunmaktayız. Koleksiyonun btiytllİbir kısmı "British
Li brary" nadi r eserler koleksiyonundan sağlanm ıştır,
İbn-i Rtışd, İbn-İ Haıdun, ibn-i Muhammad al-İdrisi, ibn-i Bacce, Farabi, Gazali,Batalvaysi, ibn-i Sina gibi
dönemini ve kendisinden sonra gelen bilim insanlarını da yönlendirmiş olan bir çok alimin el yazması eserlerini bu
koleksiyonda i nceleyebil irsiniz.
Eighteenth Century Collections Online
Gale NewsVault
Gale Virtual Reference Library
Tüm disiPlinlerde ihtiyaclarinizı karsilayacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. oğrenciler,
araŞtırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E_Referans kitap koleksİyonudur.
Turkce araYuz, MP3 olarak dinleyebilmeiindirebilme, atif araclari ve daha'bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap
platformudur
National Geographic Virtual Library

İnsanlar, kültürler, keŞiflerve doğa üzerine dünyanın en tanınmış ve en etkili yayınının t888-2012 yılları arasındaki

eksiksiz tam metin erişimli arşividir.
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Nineteenth Contuıy Collections Online (NCCO)
powersearch
The Finıncial Times Historicıl Archive
t888:2010l88E-2010, Londra baskısınıı ilk sayısından 20l0 yılına kadar tiim sayılan sağlamaktadır ve arşiv her yıl
genişlçmey§ devam etmek;tediİ. Her makale, reklnm ve borsa şirketleri listesi hem ayn olarak hem de tam sayfa ve
günün sayısı kapsamında gösterilmektedir. Her öge hızlı bulanabilmesi ve inççlenebilmesi için konu veya başlığa
.göre sınıflandınlmıştır. Bu koleksiyonu ekonomik gerileme ve düzelme dönemlerini araştırmak, temel ekonomik
göstergeleri ve ktlıçsçl mali trizin uyan sinyallerini anlamak ve ondüstrinin gelişmesini grafi kle göstermek ve çok
daha fazlası için kullanabilirsiniz.
Tho lllustrıtçd London Newş Hiştorİqıl Archlve, 1842-2003
Thc Independent Digitıl Archlve, 1986-2012
The Global eJournat Librıı7
The Global eJoqrnal Library, online olarak 11.100'ün üzerinde yayıncı üzerinden sunulan milyonlarca makaleye
kesintİsiz erişim sağlar. Farklı yayıncı sitelerinden edinilmiş tam metin bağlantılar ile e-dergilİre erişim sağlğn
büyük biriveritabanına saiıiptir, Informaworld, çovre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden
mühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahip bir veri tabanıdır. Açık erişim dergilerde
7,000,000 makale, l32 ülkeden l7,000 açık erişim dergiiçerir.
The §undıy Tiınos Dlgltıl Archive, |822*2006
The Times Digital Archive
ıThe Times, 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem dünya liderlerine hem halka
hitap eden, ödüllü, devamh yayım yapen en eski günlük gazetedir. The Timçş Dijital Arşiv, 200 yılı aşkın tam
metin t'pkı basımlardan oluşan, l785'den bu yana süregelen tiim sayfalanyla 19. ve 20. yltzyılın en saygn çevrimiçi
kaynaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyda orjinal olarak yayımlanan kaynaklar çerçevesinde en iyi
bilinen ve en çok atıf alan gazete arişivine ulaşmak için araştırmacılara eşsiz bir firsat sağlar. The Times l785-2008,
1785,1985 versiyonu olan 200 yıllık arşive 22 yıllık bir eklemeyle kullanıcılara sunulur.
The Middle East Online: Arab-Israeli Relationş, l9l7-1970
Thç Middle Eaşt Online: Iraq, 1914-1974

Gale E-Books
'Gale Virtual Referçnce Library'kapsamında, tarih, işletme ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden toplam 474 adet
eİektronik kitap, ip tanımlı erişim koşulları ile üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık bulunmaldadır.

GreenFlLE
Doğa.ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tanm, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli
disiplinler arasındaki bağlara dikiıat çekmektedir. kapsadığı başlıklardan bazılan şunlardır; küresel ,ş,rrrır, iüi,
değiŞiklikleri, kirlilik, ağaçlandınna, tanm, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 9. 100'den fazla kayıt için açık
oriŞim tam metin içeren bulvori tabanında, 6l2.000'in üzçrinde kayıt özetleriyle birlikte indekşlenmİktebir. 

-

HiperKitap
HiPerkitaP; HiPerlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlannın, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı
ve kolaY erişebildikleri Türkiyelnin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap'ta; tarihten edebivaĞ,
matematiİİÇn felsefeye, §anettran mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınİvinin l2.000,den fazla e-kitabı
bulq.nmaktadır, Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibİ danışma kaynaİların, da içermektedir. Önde gelen
üniversitelerin akademik yayınlan da Hiperkitap'ta yer alma*iıdır. Kuİlanıçılar; Hiperkitap;ta bulunan l2.000'İen
fazla e,kitabı online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve lOS]dEstokİi cihazlara ödünç
alabilmektÇdirler. BöYlec.e intşpet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmçktedirler. ,.Myiibrary,,
özelliğİYle HiPerkitap'ta kendi kUtUphançlerini oluşturarak e-kitap *ayfaıaıında notlar alabilmekte, 60 sayİuya kadu,
çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatl arda atı f verebi lmektedirİer.
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İdealonline Süreti Yayın Veritabanı
"İdealonline", Popüler-Akademik Süreli Yayın, Tıp ve Din Bilimleri alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri
ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türİçe kaynaİlarda da ulaşılmasını
sağllYan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır, İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen
dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, İ<,r,m, Karaçay-Malkar gibi TürÜ
Cumhuriyetler.tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez "İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı" aracılİgı ile
Türkiye'det<i Üniversite kütüphanelerinin erişimine açılmıştır. Üniversite kütüpİaneleri tarafından aktif olarak
kullanılan İdealonline, yayınların araştırmacılara ulaşması İçin etkili bir veritaÜanıdır. İçerisindeki gelişmiş arama
motorları ile ilgili alana direk erişim sağlayan İdealonline EDS ve Summon gibi uluslararası arama motorlarında da
taranmaktadır.

IEEE
Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları
kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (lEEE) ve tnstitute for Electrical 6nğineers (lEE)
taraflndan l988'den günümüze kadar yayınlanmış l20 den fazlasüreli yayın, 900 standart ve 400 yıİıl< konferansın
bildirilerinden oluşan, l950 yıllarına kadar inen 1,2 milyon belge yer almaktadır.

IEEE eBooks
IEEE-Wiley eBooks Libıary'ye IEEEXplore düital kütüphanesinden tek noktada erişim, kolayca IEEE-Wiley
eBook'ları pdf formatında bölüm bölüm indirebilme, IEEE konferans tutanakları ve dergileri İle entegre edilmiş
arama, l9 iÇerik alanı içinde 700 aktif başlığa pdf formatında bölüme erişim, Xplore üzİrinden keyııord ve konu
Platformu üzerinden arama yapabilme, keyword ya da konu araması kullanıcıların tam metin bölümlere kitabın
iÇindekiler bölümünden linkleme ile ulaşım, her kitap için kapak resmi genel kitap bilgisi ve içindekiler bölümüne
eriŞim, eŞ zamanlı slnırsız kullanıcı erişimi, ayrıca MIT PRESS ile bilgisayar ve mtlhendislik odaklı inovasyonlarr
da rişim sağlar.

InCites Journal Citatlon Reports
Thomson Reuters, kullanıcılarının beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek için sunduğu çözümleri
geliŞtirmeye devam etmektedir. Journal Citation Reports@ (JCR) geliştirilmiş "InCitesPlatformu" üzerinden,
zenginleŞtirilmiŞ yepyeni versiyonuyla sağlanmaktadır, Web of Sciençe temelleri üzerine yaratılan, ''JCR on the
InCites Platfrom" akademik camianın bilgelik ve teçrübesini bütünleştirilmiş bir biçimde İize sunmaktadır..

Jstor
Fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarını kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde yayınlanmış 1.624
hakemli dergi içerir. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tum sayİlarına tam metin
erişilmektedir.

LexisNexis Academic
DünYa ÇaPında milyonlarca araştırmacıya hizmet veren ve 2000'den fazla kütüphane tarafindan kullanılan web
tabanll LexisNexis Academic; hukuk, finans, iş dünyası ve genel referans bilgiİine kadar uzanan 6,000,den fazla
{allda1 oluŞmakiadır. LexisNexis Academic; hukuk, işletme, finans, ekonomi, ulke risk raporlan, şirket raporları
& risk durumlarına ait verileri çevrimiçi ortamda kullanıma sunmaktadır.

LexisNexis TotılPatent One
Tek bir Platform aracılığıyla 60 milyondan fazlatam metin patente, yaklaşık 50 milyon patent ve patent olmayan atıf
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referanslarına, yaklaşık 60 milyondan fazla patent familyasına ve 27 milyon dan fazla yasal durum verilerine erişim
sağlar. Dinamik arama metotları ile araştırma, karşılaştırma ve analiz etme fırsatı sunar. LexisNexis Univentio adı
altında geliŞtirilmiş akıllı İngilizce çeviri aracıyla diğer dillerdeki dokümanları çevirme imk6nı verir. l790 yılından
günümüze kadar olan patent verilerini l07 farklı patent ofisinden (US, EP, WO, DE, FR, GB, CN, JP, KR) alarak
kullanıcılarının bilgisine sunar. Bu ofislerden 32'sinin içeriğine tam metin erişim imkanı sunar. İçerigi heİ hafta
güncellenmektedir. PDF indirmelerinde ya da kurulan alarmlarda herhangi bir sınırlama buIunmamaktadır. Tüm
özelliklerden yıllık abonelik süresince sınırsız olarak faydalanabilirsiniz.

Librıry, Information Science & Technology Abstracts
KütüPhanecilik ve bilgi bilimleri konularıyla ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlayan veri tabanı; toplam
690 süreli yayın yanında, kitap, araştırma raporları ve tutanakları indekslerken; 330'dan Çaİlaİammetin dergiye ve
30'a yakın tam metin monograma erişim sağlamaktadır.

MEDLINE
TıP, hasta bakıcıhk, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimlere ilişkin temel danışma
kaYnağıdır. MeSH (Medical Subject Headings) kullanımında 5.600'den fazla güncel biyotıp gazetesinden alıntı
aranabilmesi iÇin ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla tıp ve sağİık bilimleri alanındaki
yaklaşık l l milyon makalenin bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

Morgın & Claypool Colloquium Yışam Bilimleri Dijita| Kütüphanesi
BiYomedical / yaşam bilimleri araştırma toplulukları için yenilikçibir bilgi kaynağıdır, Geleneksel basılı ve dijital
YaYınlardan, büYük ölÇüde çok daha kullanışlı dinamik bir kaynak oluşturmak için gelişmiş dijita| içerikle otoİite
içeriklerini birleştiren konferans serisi sunar .

Nature Publishing Group (NPG)
Nature Publishing Group (NPG), ilk yayımladığı dergisi "Nature" 'ın l869'daki ilk sayısından itibaren , bilim
dünYasında çığır açan çalışmaları kolay ve ilgi çekici bir üslupla yayımlama ilkesini misyon edinmiş, Fen, yaşam
Bilimleri ve Moden TIP konusundadünyanın en çok talep gören akdemik dergilerinin yaliıimseı ,, İiuui akademik
dergilerini okuyucuların hizmetine sunan uluslararası yayınevidir. İçerisinde Nafure, §cientific American, Nature
Genetics, Nature Materials ve ISME Journal gibi 90'dan fazla akademik derginin online olarak sunulduğu
dergilerinin her biri keıdialanında bilime yön veren özel yayınlardır. Yıllarİçerisinde çok önemli derne-k yayınlarını
da bünyesine katmış olan NPG, yayıncıl,kta kalite ve okunabilirliği önemseyen; ayn| zamandatüm insanların
okurken heyecan duyabileceği içerik geliştirme süreçleriyle bilimİn toplumun ttlm katmanlarına yayılmasına
öncülük etmektedir,

OECD iLibrary
OECD ilibrary veri tabanı OECD'nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat, finans, işletme ve
ilgili diğer sosyal bilim alanlannda; l320 süreli yayın, l0,190 e-kitap başlığı, 44,820 kitap bölümü, 4,5l0 makale,
4,430 toPlantı bildirisi l07,650 tablo ve grafık,42 veritabanından 5 milyardan fazla veriyİ erişim, 4,540 çok dilli
özet, 4,690 çalışma kağıdı içermektedir.

Peter Lang
Peter Lang dijital kitaplan ktltüphaneler için çevrimiçi platformundan kitap sağtanmaktadır. Kitaplann özellikteri
2417 sınırŞızeriŞİm, standart olarak çok kullanıcılı erişim, kullanımı kolay eriş-im yönetim sistemİ, çapraz referans
(atıf bağlantısı İçin kitap ve makale dtlzeyinde oluşturulmuş DOI'ler), *u-b'u dry"İı, tasarımdır.
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ProQUE§T ÜnÜNı,pnİ
Agricultural & Environmental Science Database
Tarımsal araştırmatar ve benzer disiplinler için eşsiz bir içerik sunmaktadır. Öğrenciler, araştırmacılar, öğeünenler
ve ProfesYoneller; hakemli dergiler, ticari yayınlar, dergiler ve çalışma kağıtları, konferans İaporları ve dİvalar
aracılığıyla veri tabanının sağladığı kapsamlı keşiften yararlanır.verl taUaru ayrıca çevre bilimjeri ve ilgili alanlarda
aıaşhrma_vo.öğrenmeyi desteklemek için kaynak koleksiyonunu sağlar. Ayrıca içerik, mühendislik, biloteknoloji,
bakteriyolojİ, atmosfer bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçİlmiştir,
Veritabanı araştrrmacılara bilimsel dergiler, ticaret dergileri, yeni kaynaklar, konferans içerikleri, raporlar,
monografiler, kitaplar ve devlet yayınları gibi kaynak türlerinden tam metin yayınlara erişim sağlar. 2,5 miIyon tam
metin makale, 9 milyon index kaydı, 2,6 milyon tablo ve figür, 800 adet dergi içermektedir.Bu veritabanı
AGRICOLA, ProQuest Deep Indexing: Agricultural Science ve ProQuest Agriculture Journals veritabanlannı içerir.
Documents on British Policy Overseas

Bu tarih veri tabanı, İn_gillere'nin dış politika talimatlan, mektuplar ve notlar, iş raporları ve daha fazlası dahil olmak
üzere uluslararası ilişkilerle ilgili on binlerce ABD hükümet belgesini içeriyor. Bu birincil kaynak materyaller
Britain's Foreign and Commonwealth Office (FCO) resmi tarihçileri tarafindan seçilmiştir. Araştırmacılar, Britanya
Politikasının Yurtdışı Belgeleri ile, Avrupa ve dünyayı yirminci yüzyıl boyunca şekillendiren gerilimler,
motivasyonlar, politikalar ve ilişkiler hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanıyorlar. Yurtdışndaki İngiliz
Politikaları Belgeleri, yeni seçilmiş materyalIerle düzenli olarak güncellenmektedir. Diplomatik tarihçiler,
uluslararası ilişkiler uzmanları, İngiliz Araştırmaları uzmanları, savaş araştırmacıları ve birçok disiplinde eğitimciler
bu koleksiyonu vazgeçilmez bir kaynaktır.

ProQuest Central
ProQuest Central bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, l60'ın
üzerinde konunun kapsandığı ProQuest'in en çok kullanılan 40 ian faz|averi tabanını içermektedir. ProQuest
Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütunleşik
kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağ|amaktadır
ProQuest Dissertıtions & Thesos: The Humanltles ınd Sociıl Sciences Collection
Sahip olduğu 4,5 milyondan faz|ılez ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez
veri tabanıdır. 2.5 milyondan fazla başlık tam metin olarak yer almaktadır. Bu başlıklar sayfa, microform ve
elektronik formatta (eğer aboneliğiniz içeriyorsa) yer almaktadır. ProQuest Dissertation &Theses kurumsal
aboneleri l997'den önce yayınlanmış binlerce başlığın yüzlercesine, ayrıca |997'den günümüze yayınlanmış
başlıkların tamamına dijital'formattaİnline oıar"t 

"İişeİilmektedirler. 
pqbr t rtuİİk;İ;;;k ;ü;İ"İl"nmektedir re

tam metin arama yapmaya imkan tanımaktadır,
ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies
ProQuest Historical Newspaper; U.S, Major Daities; En saygın beş ulusal ve bölgesel gazeteye erişim sağlar: The
New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Wall Strİet Journal.'Basılı-ve online
versiYonlar ile, bu beş garÖte araştırmacıtarİeş zamanlı olarak ğazetecilik dengesi ve bakış açısıyla yerel, bölgesel
ve küresel olayların eksiksiz ve zamanında yayınlanmasını sağlar. Arşivi l980 e yılına kadar geri alabilirsiniz. The
New York Times (l980'den günümüze) - ABD'de en iyi haber, konu ve sosyal değişimler analiziyle tanınan bir
gazete. Wall Street Journal (l984'ten günümüze) - küresel ve ulusal iş raporlannın en yetkili tek kaynağ,,
Washington Post (l987'den günümüze) - uluslararası politika ve politika, güvenlik ve ABD hükümetinİn her
yönüyle ilgili raporlan ile kendini farklılaştırdı. Los Angeles Times (l985'ten günümüze) - Amerikan Batı'sının
bakış açısı, göçmenlik, eğlence ve çevreye olan ilgisinden öttlü övgü aldı. Chicago Tribune (l985'ten günümüze) -
okuyuculan hergün Chicago bölgesinden, milletten ve dünyadan en son haberterden haberdar etmek. f.ibrn.,
1932'den beri 24 Pulitzer ÖdUlU kazanan, araştırmacı ve kamu hizmeti gazeteciliği konusunda bir üne sahiptir,
Ebook Central (Ebrary)

Ebook Central l70.000'nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşIetme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT,
Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki niİimıer, r'en
Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi l5 ana konu başlığı altında sınıflandınlmış yüzİerce alt başlık
içerm_ekte9ir.Kitaplarınızı offline olarak da okumanıza imkan tanımak amacıyla kitapları laptop, desktop, mobil
cihazlar (IOS, Android cep telefonları ve tabletler) üzerine indirmenize imkan tanır. 

-

Reaxys
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Organik ve inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilim adamları için web tabanlı çözümdür. CrossFire Beilstein,
Gmelin ve Patent Chemistry Veritaban'larinin birleştirilmiş içeriğine dayanır, Doğru ve geçerliliği denetlenmiş
deneysel reaksiyon & madde özellik verisi verir. Hedef bileşim sentezini planlamada kimyagerleİe yardım etmek
için analizle ve araç planlamayla kullanımı kolay bir ara birimdir,

Roşetta Stone Online Dil Eğitim Aracı
Dünyanın en Çok tercih edilen online dil eğitim aracı Rosetta Stone, başansı kanıtlı Dynamic [mmersion yöntemi ile
22,000'den fazla okula, l2,000'in üzerinde kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. ödü| kazanmış
etkileŞimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve
her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma,
okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan
kalmaktadır. lçerdiği 30 dil: Afganca, Almanca, Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça, Filipin Dili,
Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan), İngilizce (İngiliz), İrlandİ Dili, ispanyolca (İatin
Amerika), İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtatyanca, Japonca, Korece, Latinİe, Lehçe, Poıtekizce (Bİezilya), Rusça,
Savahilice, Urduca, Türkçe, Vietnam Dili ve Yunanca'dır.

science Direct
Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1,700 dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı
verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlamaktadır. Ayrıca mühendislik, tıp ve beşeri bilimler ile ilgili
dergilere tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.

SciFinder
SciFinder programını geliştiren Chemical Abstraçts Serviçe (CAS), American Chemiçal Society (ACS)'nin bir
birimidir, kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir. §ciFinder özellikle
KimyaveKimya ile ilgili bölümler; Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Farmaİoloji, Nanoteknoloji, lekstil
Mühendisliği, En9rji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliğ , ZiraaıMühendisliği, Jeoloji vuhendisliği
vb. bölümlerin kullanabilecekleri önemli bir programdır. Basılı versiyonu olan Chemical AbJtracts'la beraber
toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve
ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve l9O7'den
günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.

Scival
Bilim insanlannıır/kurumların çalıştığı alanlardaki küresel bilimsel araştırma eğilimlerini analiz ederek, stratejik
planlama ve yönelimlerin belirlenmesine olanak sağlayacak ve SciVal, kişi, grup, kurum, ülke, bölge ve dünya
ölÇeğinde ve ihtiyaç duyulan metriklere bağlı bilimsel performans analizlİri yup*anrru,raporlar almanızahİzlı ve
etkin şekilde katkı sağlayacaklır.

Sobiad Sosyal Bilimler Atıf Dizini
Sobiad, Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve
aYnı.zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin buİunduğu milli bir indekstir. Atıfta ara,İçerikte
ara,Universite ara olmak üzere 3 farktı arama seçeneği mevcuttur. Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama
seÇeneği mevcuttur. Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan maİaleye tıklanarak
erişilebilir, makaleler indirilebilir,

SpringerLink
SPringer'in ana platformu olan Springerlink yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, bilgisayar
bilimi, malzeme bilimi, matematik, sağlık & tıp, fizik & astronomİ ve mühendislik alanlarındaki 1300'ün üzerinde
dergisiyle kütüphane veritabanı koleksiyonumuzda yer almaktadır. Makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan
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SPringerlink limitsiz kullanım, kampüs dışı erişim, basılı kullanım hakkı ve mobil cihaz|arda kullanım özelliklerini
içermektedir.

Springer E-Books
Aşağıdaki "kitap listesi" bağlantılarında 8 farklı konuda listelenmiş 20l3 yılına ait 548l adet elektronik kitap
üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açıktır, Kitap listesindeki kitap isimlerini Springer Link bağlantısına
kopyalayarak direkt ulaşabilirsinİz. 

- '-----r

TYJİ;t"İXŞL§rld, çevre bitimlerinden güzet sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok
bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahip bir veri tabanıdır

Turcıdemy
Turcademy, Türkiye'de akademik yayınları tek bir poıtal altında toplayarak bu yayınların dijita1 olarak
akademisyenlere, araşttrmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde uİaştİrmak arnacıyla geliştİrilmiş e-kitap
Platformudur. Informascope, alanında öncü uluslararası yayınevleri ile birlikte yıllardıİyüriittüğü iş ortaklıkları ve
Projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak, Turcademy e-kitap platformunu ü[kemiz dijital
Yayıncılığının gelişmesi.amacıyla hayata geçirmiştir, İlk aşamada 2000;den dla degerli e-kitap iIe erişime açılan
Turcademy'de yer alan koleksiyona Türkiye'den farklı yayınevlerinin d6hil olması için görüşmeler
sürdürülmektedir. Yapılacak yeni anlaşmalar ile ilk yıl sonunda platformda bulunan kita-p sayısının arttırılması
Planlanmaktadır. Tasarımı ve teknik altyapı çalışmaları yerli mühendisler tarafından gelİştirİlerek tamamlanan
Turcademy e-kitap platformunun ikinci fazında, ülkemizde yayınlanan ve etki faktörü yüksek akademik dergiler
Turcademy'de yerini almaya başlayacaktır

UpToDate Anywhere
UPToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500'den fazlauzman doktor tarafından hazır|anan l0.500'den fazla
konu iÇeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen,
kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın 

"n çol. kullanılan ı<ıınİı< uiıgı
kaYllklan arasında yer almal(adır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi
ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.
UPToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlanndan birisidir, dünya çapında l87 ülkede
34-000'den fazla hastanede, l,3 milyond an fazladoktor tarafından ayda 32 milyon defada; h;l;erişilen u, tuynuk
daha iyi teŞhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bagımsıİ8o
aYrı ÇalıŞmada UpToDate'in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane
harcamalann azaltı lmasına yapt,ğı oluml u etkiler gö§teri lmektedir.
Genel Bilgiler
Araştırmılar

web of science

Dergi Listesi
Temel bilimler, sosYal ve insani bilimler, mühendislik, tıp ve hayat bilimleri, güzel sanatlar konularında 3 ayrı atıf
indeksinden oluŞur. Bunlar: 'Science Citation Index', 'Social Science Citation Index,, ,Arts & Humanities Citation
Index'tir.

Wiley Online Library
20l3 Journals FulI Collection, The Cochrane Library, current Protocols, eMRWs ve veri tabanları erişime açılmıştır.
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Wiley eBooks
W;İ;İ;;;;;anıntn tüm kitapları l yıl süre ile kullanımımtza açılmıştır.

World eBook Library
World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın
en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir, PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı elde edebilİr,
her dilde ve her konu başIığında 3 milyondan fazla akademik araştırma kitabına ve belgeye tam metin
eriŞebilirsiniz. PDF formatında sınırsız kulIanım ve indirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap.
eŞsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu, dünyanın en büyük elektronik l<tlttlplıanesiai:r.

AÇIK ERİŞİMLİ VERi TABANLAR!
ULAKBİM- Ulusal Veri Tabanları (UVT)
Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM
tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; aşağıda sıralanan 5 ayrı konudan
oluşmaktadır.
ULAKBİN! Tıp Veri Tabanı |Türk Tıp Dizini|
üLAKB|M Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı
ULAKBİM Hukuk Veri Taban

ASO§ İndeks: Sosyal Bilimler İndeksi
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik
Yayınlanmakta olan "hakemli" dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme
hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indexte taranmak isteyen dergilerin ASOS Index'e duşrr. linkinde sıralanan
"süreli yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir.

Kaynakça.İnfo
Türkiye Kaynakçası veya kaynakca.info, konusu Türkiye olan bir araştırTna, öğrenme ve pay|aşma ortamıdır.
Sisteme üye olunarak; araştırmacü, öğretim üyesi ve öğrenciler için hazırlanan geniş bir bİbİiyografyaya
ulaşı labilmektedir.

Arastirmax: Bilimsel Yayın Indeksi
Bireysel (biIim insanları, araştırıcılar,yazarlar. akademisyenler, öğretmenIer, çalışanlar, devlet adamları,
vatandaŞlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları velveya bilgi-belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler,
arŞivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları
bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandınlmış olarak elektronik ortamda
ücretsiz şekilde erişmelerini sağ|amak amacıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk tam metin bilimsel veritabanı
platformlarından biridir.
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3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynak|ar

Cinsi Eğitim Amaçlı
(Adet)

Araştırma
Amaçlı (Adet) Toplam

Projeksiyon 4 4

Slayt Makinesi

Tepegöz

Sayısallaştırıcı l l
Barkod yazıcı 8 8

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi 2 2

Faks l l
Fotoğraf Makinesi 2 2

Kamera 20 20

-2L

l ] l ltırıın Ktitı,ıl)hiınc Kiırııııkliırı

Bölümü Kitap
Periyodik Yayın ( e.

dergi)
Elekronik Yayıı
(Veritıbanı) Diğerleri (E-Kitap) Toplam

40 l08 39.355 41 468.936

3.2.2.Yıllar İtibariyIe Kiıap Artış sal,ısı

2012 20l3 20l4 20l5 201.7

Kitap sayısı l0.699 l3.0l8 l7.82l l9,900 32.392 37.000 40. l 08

3.3.1. Diğer l}ilgi ve '|'ekııtılo.iik Kal,nııklar
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4- İnsan Kaynakları

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

Televizyonlar

Tarayıcılar 4 4

yazıcılar |2 12

Kitap Okuma Cihazı J 3

DVD ler l00 100

Güç Kaynağı J 3

UHF RFID Ödünç Kiti l 1

Harici Usb Disk 5 5

El Terminali (Mobil

Okuyucu)

1 1

TeIefonlar 28 28

Hesap Makinesi 2 2

Ses Kayıt Cihazı 2 2

20l8 16 |6 l6
2017 |4 |4 l4
20l6 13 r3 13

2015 l4 l4 l4
20l4 13 13 13

2013 12 |2 12
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NOT: BıŞkanlığımız kıdrosundı l1 kişi görünmekte olup 2547 sayıh kınunun l3b/4 maddesi gereğince 6 kişi fırklı birimlere
görevlendirilmiştir.

2012 |2 |2 12

2011 8 8 8

2010 9 9 9

2009 4 4 4

2008 2 2 2
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4.6- İdari Personel

Birimde/İdarede, idari personelin kadro dağılımına, erkek _ kadın ayırtmına, boş_dolu durumlarına,
hizmetin Yürütülmesinde olması gereken veya ihtiyaç duyulan personel yapısına yer verilecektir.

ı
ia a cl \o

E
rğ
a
X

ğoğ
tIl

ı
F

EExı
Llg(D
tr

Genel İdari Hizmetler sınıfı

Teknik Hizmetler sınıfı

özürlü İdari personel

Hizmet §ınıflındırmışı Unvını Kıdın Erkek Toplım Dığılım
Orını (%)

Genel ldarı Hizmetler sınıfı Şube
Müdür V l l 0/o6.25

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizmetler sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
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Avukatlık Hizmetleri sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

yaıdımcı Hizmetli sınıfı

..],...,l ı 9o61f,§,

Kedın Erkek Toplam

40-60

61;80

8ı.l00 1 l
1 1

()
ır ,'il
lE
N

işitme '

işitme ve Konuşma

Ortapedik

Görme l l

Toplam 1 1

Ilköğetim

l l

Toplam l l
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4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu
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4.9 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

-27
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,.l..,,]|] :. ]] l ..

201 1 }ı2 201: 2014 aE l anır 20l7

Akademik
Personel

Idari
Personel

9 8 l2 |2 l3 l4 l5 l4 l6
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5- Sunulan Hizmetler
Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını

sağlamak,
Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek.
Güncelbilgiye 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 Taşınır Kontrol yetkilisi tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği gerekleri yerine
getirilmektedir. Harcama öncesi kontrol, iç denetim ve muhasebe kontrolleri Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

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
kütüphanecilik hizmeti vermek

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.

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
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Birimimizin temel politikası:

1.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 yeterliliğini 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. İşbirliği ve yardımlaşmadan yana olmak.

önceliklerimiz:

1. Üniversitemize niteliklive modern bir Merkez Kütüphane kazandırmak
2. Elektronik kaynaklar ve veritabanları aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi imkanları
ölçüsünde artırmak,
3. Basılı ve elektronik 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.

ortamda depolayarak elektronik arşiv
oluşturmak

Hedef-2 Üniversitemiz bilim adamlarının daha
fazla bilim adamı buluşmasını sağlamak

Stratejik Amaç-4: Hizmet kalitesini ve

çeşitliliğini arttırmak, kullanıcı memnuniyetini
süreklikılmak

Hedef-l :Kullanıcıların bilgi kaynaklarından
daha hızh ve etkin bir şekilde yararlanmalarını
sağlamak

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 aza|tmak

Hedef_2: Kullanıcıya daha hızlı hizmet
verebilmek
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III- FAALİYETLERE İı,İŞrİN nİıcİ vn
DEĞERLENDİRMELER
_1- Bütçe Uygulama Sonuçları

0l- Personel

Giderleri
579.900,00 579.900,00 %99.99 579.871,69 28,3l

02- Sos, Güv.
Kur. D. Prim.

Giderleri

l l 1.000,00 l l 1.000,00 oA85,77 95.211,69 l5.788,3l

03.2 Tüketime
Yönelik Mal
ve Malzeme

Alımları

l91.000,00 l 9l .000,00 %98,02 187.226,27 3.773,73

03.3 Yolluktar
7.000,00 7.000,00 %0,|8 12,92 6.987,08

03.5 Hizmet
Alımları

l3.000,00 l3.000,00 o/o90,31 l l .741,00 1.259,00

03.7 Mennkul
Mal

Gayrimaddi
Hak Alım
Bakım ve
Onarım

Giderleri

4.000,00 4.000,00 %99,97 3.999,02 0,98

03.8 Gayri
Meunkul Mal

Bakım ve

Onarım
Giderleri

75.000,00 75.000,00 Yo96,52 72.394,84 2.605,16

06- Sermaye
Giderleri

2.300.000,00 2.300.000,00 o/o99.78 2.295.412,58 4,587,42
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Tabloya genel olarak bakıldığında2018 yılı bütçesinde p|anlanan harcamaların Yo 98,93
oranında gerçekleştiği, dolayısıyla iyi bir harcama bütçesinin hazırlandığı ve başarılı bir
performans gösterildiği söylenebilir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

4734 saylılıı Kamu İhale Kanunun 22la, 22ld ve 22lb maddesi gereğince 03 Mal ve
Malzeme Gideri ve 06 Sermaye Giderleri ekonomik kodlarında 2.482.638,85 TL mal ve malzeme
alımı yapılmıştır. Alım sonrası mal kabulü, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar gereği muayene
komisyonu oluşturularak yaptırılmıştır. 50l8 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 faaliyet|erini ve
bilimsel çalışmaları katkıda bulunabilmek adına Merkez Kütüphane kurma çalışmalarına başlanmış
ve sona gelinmiştir. Teknik anlamda basılı dermeyi geliştirmek için çeşitli şahıs, vakıf ve
kuruluşlardan bağışlanan kitaplarla kütüphane dermesi zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca Kütüphane programı ile bütünleşmiş çalışabilecek olan Kütüphanecilik alanında yeni bir
teknoloji olan RFID sistemi ile ilgili malzeme ve cihazların alımı tamamlanmış ve uygulaması
başlamıştır.

Toplantı Adı Toplantı yeri Tarih Kimin Katıldığı

Uluslararası Sempozyum
B.Bilgili Merkez

Küttlphanesi Konferans
salonları

3 Adet

Türk Dünyası Kapsamında Sempozyumlar
B.Bilgili Merkez

Kütüphanesi Konferans
salonları

l9 Adet

Veri Tabanı Bilgilendirme Toplantısı
(Akademik Personel)

B.Bilgili Merkez
Kütüphanesi Konferans

salonları
4 Adet

Diğer Kültüreş Etkinlikler
B.Bilgili Merkez

Küttiphanesi Konferans
salonları

50 Adet
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3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Stratejik Amaç-l:
üniversitemizde nitelikli ve
modern Merkez Kütüphane
oluşturmak

Hedef- 1 : Ün iversite mizin
Eğitim öğretim
faaliyetlerine ve bilimsel

çalışmalarına yardımcı
olmak

Üniversitemizin eğitim
öğretim faaliyetlerine
ve bilimsel
çalışmalarına yardımcı
olmak için 20l8 yılında
çeşitli veritabanları
alımı yapılarak 62 veri
tabanına çıkartılmıştır.

Hedef_2 : Kullanıcılara
daha modern ortamda

kütüphanecilik hizmeti
vermek

Merkez Kütüphanemiz
20l7 yılında l2.000
metrekare alan sahip
modern binasına
kavuşmuştur.

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

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

20l8 yılında tüm
fakülte ve
yüksekokulların
talepleri bütçe
imkanları
doğrultusunda alımlar
yapılmıştır.

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

20l 8 yılında veritabanı
sayısı 62'ye
çıkartılmıştır.

Stratejik Amaç-3:
Üniversitemizin bilgi
birikimini elektronik ortamda
depolamak

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

Elektronik Arşiv
Sistemi kurulmuş ve
Akademisyenler ve
Kütüphane persone|i
tarafından sisteme veri
girişi yapılamaya
devam edilmektedir.

-32

Straıı,iili Aııııçlar Stratt,iik l lctlcllcr ta*ç.kl.ş..
IDurumu %

Açıklama

Vo85

%90

%90

%90

%65



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hedef-2 Üniversitemiz
bilim adamlarının daha

fazla bilim adamı ile
buluşmasını sağlamak

%65 Sistem aktarılmaya
devam etmektedir.

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

Hedef-1 :Kullanıcıların
bilgi kaynaklarından daha

hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak

%85 kullanıcıların daha
hızlı ve aktif
yararlanabilmeleri için
Kütüphane otomasyon
programı daha aktif
hale getirildi, 201 8 yılı
içerisinde çeşitli veri
tabanı bilgilendirme
toplantılan yapılmıştır.

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

da hizmet vermek

%80 Görme özürlü
kullanıcıların
Kütüphaneden
yararlanmaları için
Görme Engelli
Kütüphaneleri Ortak
Platformu ile çeşitli
üniversite ve
kuruluşlarla protokoller
imzalanmıştır. Ayrıca
sayısallaştırm a çihazı
ve kabartma yazı
yazıcısı ile
desteklenmektedir ve
görme engelli
kullanıçıların
kütüphaneyi etkin
kullanımı için bina içi
navigasyon sistemi
kurulmuştur.

Stratejik Amaç-S:
Kütüphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatmak

Hedef-l:Kütüphaneyi
teknolojik olarak
gelİştİrerek iş yükünü
aza|tmak

%90 Kütüphane personelinin
kullanıçılara daha hızlı
hizmet verebilmesi ve
kullanıçıların
hizmetlerden daha iyi
yararlabilmeleri için
RFID etiketle
çalışmaları devam
etmektedir.

Hedef-2: Kullanıcıya daha

hızlı hizmet vereb i lmek
%82 RFID etiketi, ve ödünç

verme kiti ile ödünç
verme hizmeti çok hızlı
bir şekilde
yapılabilmektedir.
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IV_ KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLExnİnİı,ıvırsİ

A- Üstünlükler

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
yararlanabileceği 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 engel teşkil edebilecek ancak üzerinde
çalışılarak ve düzeltilerek avantaja dönüştürülebilecek hususlardır. Bu hususlar aşağıda
belirtilmiştir.

Merkezi Kütüphane hizmet binasında öngörülemeyen teknik aksaklıklar
Personel sayısının yetersizl iği

C- Değerlendirme

Kütüphanelerin vazgeçilmez öğesi bilgidir. Bilgi kaynaklarının zenginliği özellikle
araştırma kütüphanelerine sahip üniversiteler için büyük önem taşımaktadır. Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak bu bilinç ve sorumluluk ile akademisyenler ve
öğrencilerin gerek basılı ortamda gerekse interaktif ortamdan istedikleri basılı ve elektronik
yayınların alımı gerçekleştirilmektedir.

Üniversite yönetiminin desteği, Kütüphaneye ait bütçenin olması artı değer olmakla
beraber Merkezi Kütüphane binasının 2017 yılında hizmete girmesi birlikte kütüphane hizmetleri
artarak devam edecektir.
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Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarına kaynak teşkil etmek ve dünya da
üretilen bilgileri, bilgi teknolojileri yardımıyla sunmak amacıyla 20l8 yılında veritabanı sayısı
62'e çıkartılmıştır.

20l9 yılında da mevcut aboneliklere yeni veritabanları ekleyerek tam metin elektronik
Veri tabanı sayısının artırılması sağlanmalı, bunun yanında elektronik kitap saytsı da
artırılmalıdır.

Bu ihtiyaçlara yönelik bütçe tahsis edilmesinde artan döviz fiyatları dikkate alınmalıdır.
Ayrıca öğretim elemanı ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda basılı yerli l yabancı kaynak
sayısının artırılması hedefl enmektedir.

SonuÇ olarak; Kastamonu Üniversitesi kendine yakışan modern, çağdaş ve donanımlı bir
kütüphaneyi oluşturma çabaları devam etmektedir. Daire Başkanlığı olarak çağdaş
kütüphanecilik standartlarında hizmet vermek için teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir.
Kaliteye ulaşmak için yeterli mali kaynağa ve yeterli sayıda personele ihtiyaç duyulmaktadır.
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iç roNrnor, 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 zarur veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Kastamonu)

imza
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