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Strateji Gel işti rme Dai re Başkanl ığı

SUNUŞ

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ye Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez
Kiittiphanesi başta olmak üzere Üniversitedeki akademik çalışmaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerini
desteklemek amacıyla gerekli olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, tanıtımlarını
yaparak kullanıcıların hizmetine verimli ve kaliteli bir şekilde sunma görevini yapmaktadır.

Başkanlığımız 20]9 yılı içerisinde mevcut bilgi kaynaklarının kullanım durumların tespit
ederek öncelikler belirlenmiştir. Bütçenin verimli kullanılması ve kaliteli bir hizmet için gerekenler
yapılmıştır. Eldeki kayııokların kullanıcılara sunulabilmesi için kütüphane otomasyon sistemi aktif
olarak kullanılmıştır. Web sayfası ile elektronik bilgi kaynaklarına verimli bir şekilde ulaşma imkdnı
sağlanmıştır.

Ktitlphane ve Dokümantasyon Daire Başkarılığı bütçesinde önemli bir yer tutan veritqbanları
gözden geçirilerek düşük kullanımlı istatistikleri olan kaynaklar yerine yeni veritabanları hizmete
sunulmuştur. Üniversitemizin akademik çalışmalarının arşivlendiği açık arşiv sistemi hizmeti devam
etmeHedir,

2019 yılı içerisinde planlanan faaliyetler, bütçe çerçevesinde o%80,46'nın üzerinde bir
tutarlılıkla gerçekleşmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Başkanlık
Personeline, diğer yardımcı birim çalışanlarına ve her zaman bizlere destekleri için Üniversitemiz
yönetimine teşekkür ederim.

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öğrenci, akademik
ve idari personelin bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi için gelecek talepler ve tavsiyeler doğrultusunda
önümüzdeki yıI içerinde ayıı azimle çalışmalarına devam edecektir.
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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, bitimsel 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 Öğretim kurumlarının idari teşkilatı
hakkında l24 sayılı Kanun Hükmtinde 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,||,2012 tarih ve 20I2/I49 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile çıkartılan
Kastamonu Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi.

Görev
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.
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sorumluluk

Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Yüksek -
öğretimin amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinimlerini karşılamak
üzere, bilim dallarma 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 hiikümleri uyarınca hizmetin yürütülebilmesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Başkanlığını ilgilendiren uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin
yönetmelik ve yönergeler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

C. İdareye İıişkln Bilgiler

Fiziksel Yapı

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

2- Örgüt Yapısı

Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Daire BaŞkanlığımız; Rektörlük Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir hizmet
birimidir. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
BaŞkanlığına bağlı birim olarak hizmet vermektedir. Daire Başkanlığı mıza bağlı Merkez
KütüPhanemiz hizmetleri kullanıcı hizmetleri ve teknik hizmetler olmak tizere iki ana başlık
altında toplanmaktadır.
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ALT BİRİM OFİS SAYISI m2 AÇIKLAMALAR

ıdari personel ofisleri l0 190,8l

Depolar 14 1.619,45

okuma salonları l8 7.014,85

Toplam 42 8.825,11



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde otomasyon yazılımı olarak Yordam
adlı yerli bir yazılım şirketinin kütüphane hizmetlerine yönelik yazdığı program
kullanılmaktadır. Yordam BT15 Türkiye'deki pek çok üniversite ve kurum ktıttıphanesi
tarafindan 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.

Tıblo 12- Yazılım ve Bilgisayarlar
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3.1. l. Yazılım vc I}ilgisayarlar

Yazılım l l

Masa Üstü Bilgisayar l8 20 l6 50

Taşınabilir Bilgisayar 8 8
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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 uı,-, yapılırken
üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerin talepleri dikkate alınmaktadır.

20|9 Yılı iÇerisinde Kütüphanemize gelen bağışlar ile kütüphane dermesi 43,798 6,dete
ulaşmıştır.
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Academic SearchTM Complete
Tüm akademik disiplinleİden,7.900'den fazlası hakemli olmak üzere, 9.100'e yakın dergiyi tam
metin olarak kullanİmı sunmaktadır. Ayrıca, l3.600'den fazla dergide yayınlanan makİlelerin,
1887'ye kadar uzanan indeks ve özetlerinin yer aldığı veri tabanının kapsamı; iizik, matematik,
bİyolojİ, kimya, mühendisliğin her alanı, hukuk, psikoloji, veterinerlik, ma|zeme bilimi, müzik,
din bilimleri gibi, hemen her alandır.

ASTM Standards & Engineering Digital Library (SEDL) - COMPASS Arayüzü
ASTM standartlarına teknik kalite ve pazardaki konumu açısından dünya çapında büyük bir
güven sağlamıştır. ASTM standartları küresel ekonomide imalat, tasarım ve ticaret
yönlendlrmelerindeki 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;
. Standartlıra kolıy erişim,
. Notı resim ve eklenti ekleme araçları
. Standart değişikliklerini göstermek için, renkli vurgulamalar,
. Bilgi paylaşım fonksiyonları
. ASTM eğitim modülleri
'ASTM Standards & Engineering Digital Librıry'de binlerce kitap ve çahşmaya erişim
. Çeviri standartlar
Kultanım ve tınıtım tutıvuzu için tıklayınıe

BMJ Best Practice
BMJ BP, en son araŞtırma kanıttarını yönerge ve uzman görüşü ile birleştiren bir karar destek
aracıdır. Basİt amı klpsamlı bir adım ıdım olarak süreç dahiİ edilerek t§hb, prognoz., tedavi ve
önleme gibi en yeni bilgitere kapsamlı bir şekilde erişebilirsiniz.
' En güncel kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşlerini ve önlem, teşhis, tedavi gibi hastalık
süreçleri ile ilgili önergeleri bir araya getirir,
, t90'dan fızla hastı kitapçığını erişim sığlar, Türkçe arayüze sahiptir.
' İ|aÇ formülleri ve Clinicai İvidencİ ile en-tegre edilmiş 10,000 farklı teşhisle ilgili uzman
bilgiler,
' Martindale İlaç veritabanı ve yerel yönergelerinizi de destekleyebilme özelliği,

BMJ Journals
BMJ Journals, klinik uzmanlık atanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen
22 dergiden meYdana gelmektedir. Bu koleksiyonda makaleler dıİnyaca ünlü uzmanlar
tarafından derlenmiştir; tüm sahaları kapsamakta ve klinik ry;rİ;;;;;".rİt,.rr'ıanında en
son yenilikleri içermektedir.
, Özel konulu, halk sağlığı ve kanıta dayılı tıp alanında uzman otorite dergiler
. Tam metin erişim,
' Annals of the Rheuınatic Diseases, Journal of Clinical Pathology, British Journal of
OPhthalmologY, Heart ve Gut dergilerinin 1800'lü yıllara varan-geriye dönük arşivlerine tam
metin erişim
' Gut dergilerinin 1800'lü yıllara varan geriye dönük arşivlerine tam metin erişim,
. Çoğu alanın uzmanı etki faktörü yüksek dergiler,
. Uluslararasıdır,
' Bütün dergilerin kendi web sitesi mevcut ve tam metinleri HighWire Press üzerinden
sunulmaktadır.

Brill E-Books
ıOı"ta Doğu ve İshmi ÇalıŞmalar' konu başIığı altında l 13 adet elektronik kitap, sınırsız süreli
eriŞim koŞulları ile üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık bulunmaktadır.

Business Source@ Complete
İktlŞadl ve İdari bilİmleİ alanında dergilere tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Veri
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ı
ı

. Dmags

tabanı İÇerisİndeki tam metin makaleler, l886'lı yillara kadar geriye gitmesinin yanısıra
1.300'den fazla akademik dergide yayınlanan makılelenin taranabitiİ aüf bilgilerine de erişmek
mümkündür.

cABI
Animal Health & Production Compendium

Aquacultu re Compendium
Tüm Yönlerİ ile su kültürü alanında ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır. Suda yaşayan hayvanlar
vebİtkiler,;doğal kıynaklar ve çevre, biyo-çeşitlilik, ticaİet, gİOa gtlvenllgl vİ oaııa fazlası
hakkında bilgi içermektedir.

Crop Protection Compendium
Ditki korumı alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm ansiklopedik bilgiteri §unar. Zararlılar,
hastalıklar, Yabanİ otlar, doğal düşmanlar, bitkilere ev salılpllgl yapan alan ve ülkeler,
taksonomİ, morfolojİ, semptomtarın teşhisi, coğrafik dağılım, nlyolo;l ve ekoloji gibi başlıklar yer
ılmaktadır.

Forestry Compendium
DünYa üzerİnde büYük 9konomik öneme sahip tropikal, subtropikal, ılıman ve boreal ağaç
türleri hakkında ayrıntılı_bilgi sunar. Kapsamında; çeşİtll g.o.İikt"r" iklimde orman Ğuİırr,,orman zararlrları, hıstalıklar ve yıbancı otlar gihi başhklar yer almaktadır.

c iia-^^_J:,-_CABI Invasive §pecies Compendium

YaŞım bİlimterİ hıkkında özet bilgiler sunan geniş kapsımlı bihliyografik bir veritabanidir.
Tatım, veterinerli§ Çevre; uygulamalı iktisat, gıda nilimi ve besıenmİ konularını ıçurr.lt"oı"
l973 Yılından itibaren 7.3 milyondanfaiala kayda erişiın sağtamaktad," 

";;;;r;İy;dİ*350.000 abstrakt eklenmektedir. - -- J --

CAB eBooks
;;;;;;;ran kiŞiler tarafından hazırtanan içeriği ile.'Yaşam Bilimlerindeki,, en temel
çalışmaları sizlere sunar. CAB eBooks'un tüm ıçerğı CAB Alstracts tarafından
indekslenmektedir. Kitıplar do|aşımı.kolay PDr do-syaları ile sunu|maktadır.

DeepKnowledge Kütüphane Portalı
DeePKnowledgerM online- e-kütüphane portalıdır. Kütüphane elektronik kaynaklarınıza, e-postaadresiniz ve şifrenizle her yerden erişimİağlayabilirsiniİ.

TürkiYe'nin En BüYük Dİjİtal Magazin Portalı; 29l Dergi, yaklaşık 8000 sayıdaki multiplatformeriŞİm sağtamaktadır. iOS, Androİd platformlarınoan ııİoİrecegınız oruagr;y;d.";.;
üzerinden veritabanı kaynaktarından yararlanabilirsiniz.

EBL (eBook Lirary)
KütüPhaneYe alınmasını İstediğiniz kitapları artrk Amazon.com'a gitmeden EBLıden seçebilir vel'T'İ taleP YollaYabilirsiniz. Talep edilen ki_lapiar Daire naşkanİğımıza iletiimektedir. EBLiÇerİsinde Blackwell rl!ıısııjng_ı Cambridge University pr"r., rı-se.İier, John Witey, sp.ınŞİTaYlor and Francİs ve birçok Üniversite Y:ayınevi 1University rress)'nden toplamda 360,000,denfaz|a akademik kitap bu I u n maktadır. K uııanıcııa r kam pus ıöerısır, je'..-j;Ö;;.]};;; Öffi '
ve kitaplara ilişkin bitgileri görebilirler.

EBSCO eBook Academic Collection
koleksiyonunda yaklaşık t t0.000 tam metin elektronik kitap bulunduran bir veritabanıdır, Hukuk, tıP, psikoloji mühendislik, tarım fen-edebiyat, iş,;;;;;l;u.uİ'İı,,r,, eğitim
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güzel sanatlar ve mimarlık gibi tüm disiplinlerde yayımlanmış, 450'den fazlı akademik
yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

EBSCO E-Book Collection
HemŞirelİk, turizm, peyzaj, biyomedikal, kütüphanecilik gibi farklı bi|imsel alanlardan 254 adet
elektronik kitap, üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık bulunmaktadır.

EBSCO Education Index Retrospective: l929-1983
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde
bilgisaYarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, küİüphanecilik, literatür stİndartlİrı, okul
öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim,
uzaktan eğitim, Yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli İlmak üzere
700'den fazla YaYını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'de n iazİa fayıt sunar. Arşiv
niteliğindeki literatürdearanılan bilgi, günce|lenmiş konu baştıkları sayesİnde günümüzün
anahtar kelimeleri ile rahathkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarİhlere ışıkiutmasıiçısından orijinal
konu başlıkları da korunmuştur.

EBSCO Education Source
Eğitim ve ilişkili alantardaki (eğitim programı talimatları, yönetim, politika, fon,
v.b.) araŞtırmalır iÇİn üretilmiş, bibliyografik kayıt ve tam metinler içur"n bir veri tabanıdır.
Vtri tabanı,.2,100'ün_üzerinde dergi indekslemekte ve özet ile birlİkte l ,700,den fazla dergıyi
tam metin olarık kullanıma sunmaktadır. Aynı zamanda, 552 kitap ve monografinin ,".ğıİı,
konusunda sayısız konferans notlarının tam metinlerine de erişilebllmektedir]

ProQuest Central (Ebrary)

§$911.1 'kitap lİstesİ' bağlantısında listelenmiş olan l24 adetelektronik kitap, farklı
disiPlİnlerden elektronik kaynaklar içermekte ve üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık
bulunmaktadır.

Elsevier Scopus
D_isiPlİnler arası, dünYan|l en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus l960,1ardan
itibaren abstrakt bİlgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veritabanıdır.

. ERIC
Eğitim literatürü ve kaYnak|arı konusunda kapsamlı bitgi içeren ve araştırmacıların temeldaıışma kaYnağıveri tabanı, 'Current Index oİJourna|s-in Education, ve ,Resources inEducation lndex' İçerisinde yer atan dergilere erişim sağlar. l966,dan gürü;ü; kadır 1.4
m i lYonda n fazla kİy ıt lçeren E RIC@ lSz]ooo t"ın' r.tı"'otı kü m a n .r, ;; İ;;;;-

. Emerald
Emerald, İŞletme ve Yönetim alanlarında önde gelen bir araştırma koleksiyonu yayınlamaktadır
ve eğİtim, kütüPhanecİlik, mühendislik ve sağtık ve sosyal hİzmetler gibi uygrİ"rrı, alanlardagüÇlü Yönlere sahiPtir. E,merald Insight, yüz binlerce dergi makalesı,"tıtap Şe c!ıtim vaı<a
çalışma|arı sunan özel bir araştırma platformudur.

. GALE [rnÜırıBni
Academic OneFile

Gale Cengage ürünlerİnden bİrİ olan Academ_ic OneFile 40 milyonda n fazlaaraştırmayı hizmetinizesunmaktadır, 14,000 den fazla baŞlık altında 9.000 den fazla dergi ve 6.500 den İazıa ıuıı text çalışmanıntamamı Academİc oneFİle ile tek bir noktadan erişim olanağı.rİırınrı.traİ.. clı" vjİİrrı R.r.."r"uLibrary ptatformunda yer alan e-bookıarınır,a"tu'ı. nıİ r.ryil;i;;;;;;u;Ş;. ,;s;:,o*il;;;;.The New York Times, 
Th" Jil..: (London) ve daha bir çok gur.t.yu İJr'r.rır'.rı;ıŞ" -'

:'ğı1'._l..ldSpgaker teknolojisi ile makaıe'ıerin hepsini ıııİı İ*rİt,;;;ji"ı.;;ıİİ. n"y"kaYdedebilirsiniz Görme engelli kullanıcılar için özet ır"r,.İrr*ştİr. NpR,CNN ve CBC den binlercehaber videosu ; Tarım, Hukuıı popüler kültür, psikoloji, ıeror ve oaııa bir çok alt veri tabanınadoğrudan eriŞim hakkı ; Temel Bilimler, Tıp, Mühendı.İil r" işı.tru J"a.iiİİu ," oto.ıtu
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yayınlar ; 1996 dan günümüze "Tüm Elsevier" dergilerine abstrıct erişim hakkı ; Fran§ızca, İspanyonca
ve diğer birçok dilde hakemli dergilere erişim sağlar.

Archives unbound
Tarihin 

"" 
ö;;;;;;İ.*, İ.İg.lendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş,

her biri 5.000 ile 200.000 arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar, araştırmacılara birincil kaynak
olarak sunulmaktadır.Ozetlikle Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Ortıdoğu ve K Afrika hakkında
diplomatik raporlırı sunmaktadır.

. Artemis Primary §earch>
Archives Unbound, The Finıncial Times Historical Archive (1888-2010), Nineteenth Century Collections
Online ve The Time Digital Archives veri tabanlarını bu platform üzerinden erişebilirsiniz.. Early"Arabic Printed Books
Başta İshmi bilimler olmak üzere hadis, fıkıh, şer-i hukuk alanlarında dönemin alimlerince kaleme
alınmış olan birçok el yazması eşere ek olarak lS.yüryıldan 19. yüzyıla kadar İshm coğrafyasında
yazılmış olan astronomi, tıp, mühendislik, edebiyat, tarih, islam felsefesi, coğrafya ve daha birçok bilim
dahnda yazıIdığı dönem itibariyte dünya bilimine yön vermiş eserlerin orjinal kopyalarını sizlere
sunmaktayız. Koleksiyonun büyük bir kısmı "British Library" nadir eserler koleksiyonundan
sağlanmıştır
İbn-i Ruşd, İnn-İ HalOun, İbn-i Muhımmad at-İdrisi, İbn-i Bacce, Farabi, Gazali,Batalvaysi, ibn-i sina
gibi dönemini ve kendisinden sonra gelen bitim insanlarını da yöntendirmiş otan bir çok alİmin el yazması
eserlerini bu koleksiyonda inceleyebilirsiniz.. Gale Virtuat Reference Library
Tüm dİsİpIinlerde ihtiyaclarinizı karsilayacak 1,700 başIık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir.
Oğrencİler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E_Referans
kitaP koleksiyonudur. Turkce arayuz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilme, atif araclari ve daha bircok
ozelligi ile kuI!anici dostu kitap platformudur.

. National Geographic Virtual Library
İnsanlar, kü!tü_Tle.r, keşifler reloğ, üzerine dünyanın en tanınmış ve en etkili yaytnmın l888-2012 yılları
arasındaki eksiksiz tam metin erişiınli arşividir.. The Financialrİmes Historical Archive

1888-20tOt888-20l0, Londra baskısının ilk sayısından 20l0 yıtına kadar tüm sayıları
sağlamaktadır ve arşiv her yıt genişlemeye devam etmektedir. Her makale, reklam ve
borsa Şirketleri listesi hem ayrı olarak hem de tam sayfa ve günün sayısı kapsamında
gösterilm_ektedir. Her öge hızlı bulanabilmesi ve incelenebilmesi için konu veya başlığa
göre sınıflandırılmıştır. Bu koteksiyonu ekonomik gerileme ve düzelme dönemterini
araŞtırmal«, temel ekonomik göstergeleri ve küresel mali krizin uyarı sinya|lerini
anlamak ve endüstrinin gelişmesini grafi kte göstermek ve çok daİa fazlası için
kullanabilirsiniz

. The Gtobat eJournal Library
The Global eJournal Library,online olarak l1.100'ün üzerinde yayıncı üzerinden sunulan milyonlarca
makaleYe kesİntisizerişim sağlar. Farklı yayıncı sitelerinden edinilmiş tam metin bağlantılar ile e-
dergilere erİŞim sağlayan büyük bir veritabanına sahiptir. InformaWorld, çevre biliİılerinden güzel
sanattara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok bilimsel 1,on, ,İrrııno, ;yr"*İ; 

'*;İ.sahiP bir veri tabanıdır. Açık erişim dergilerde 7,000,000 makale, 132 ülkeden l7,000 açık erişim d-ergi
içerir.

. The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006. The Times Digital Archive
The Times, 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem
dünYa liderlerine hem hatka hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en eski günlük
gazetedlr. The Times Dijital Arşiv,200 yılı aşkın tam metin tıpİ<ı basımlardan oluşan,
l785ld_en bu Yına süregelen tüm sayfalarıyla 19. ve 20. yüryıl,n en *ayg,n çevrimiçİ
kaYnaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyda orjinal olaraL-yayımlanan
kaYnaklar Çcrçevesİnde en iyi bilinen ve en çok atıf atan gİzetearişivine ulaşmak için
araŞtırmacılara eşsiz bir fırsat sağlar. The Times l785-2d''08, t7s5_İ9s5 ru.rİyon, oİrn
200 yıllık arşive 22 yıllık bir eklemeyle kullanıcılara sunulur.
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mühendislik odaklı inovasyonlarr da rişim sağlar.

InCites Journal Citation 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
§cience temelleri üzerine yaratılan, "JCR on the InCites Platfrom" akademik camianın bilgelik
ve tecrübesini bütünleştirilmiş bir biçimde size sunmaktadır.

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

LexisNexis TotalPatent One
Tek bir platform aracılığıyla 60 milyondan iazla tam metin patente, yaklaşık 50 milyon patent ve
patent olmayan atıf referanslarına, yaklaşık 60 milyondan fazla pıtent familyasına ve 27
milyondan fazla yasal durum verilerine erişim sağlar. Dinamik arama metotları ile araştırma,
kırşılaştırma ve analiz etme fırsatı sunar. LexisNexis Univentio adı ıltında geliştirilmiş akıllı
İngilizce çeviri aracıyla diğer dillerdeki dokümanları çevirme imk6nı verir. 1790 yılından
günümüz,e 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. İçeriği her haftı güncellenmektedir. PDF indirmelerinde ya da kurulan
alarmlarda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Tüm özelliklerden yıllık abonelik
süresince sınır§ız olarak faydalanabilirsiniz.

Library, Information Science & Technology Abstracts
Kütüphanecilik ve bilgi bilimleri konuları!İa ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlayan
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.

MEDLINE
rıp, lıasta Uakıcılık, hemşiretik, 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 başlık|ar
aracılığıyla tıp ve sığlık bilimleri alanındaki yaklaşık l1 milyon makalenin bibliyografik
bilgilerine erişim sağlar.

Morgan & Claypool Colloquium Yaşam Bilimleri Dijital Kütüphanesi
Biyoınedical / yaşam bilimleri araştırma topluluklarİ için yenilİkçi bir bilgi kaynağıdır.
Geleneksei basılı ve dijital yayınlardan, büyük ölçüde çok daha kutlanışlı dinamik bir kaynak
oluşturmak için gelişmiş dijital içerikle otorite içeriklerini birleştiren konferans serisi sunar.

Nature Publishing Group (NPG)
Nature Publishing Group (NPG), ilk yayımladığı dergisi "Nature" 'ın 1869'daki ilk sayısından
itibaren , bilim dünyasındı çığır açan çalışmaları kolay ve ilgi çekici bir üslupla yayımlama
ilkesini misyon edinmiş, Fen, Yaşam BiIimleri ve Moden TIP konusundadünyanın en çok talep
gören akdemik dergilerinin yabilimsel ve tibbi akademik dergilerini okuyucuların hizmetine
sunan uluslarara§ı yayınevidir. İçerisinde Nature, Scientific American, Nature Genetics, Nature
Materials ve ISME Journal gibi 90'dan fazla akademik derginin online olarak sunulduğu
dergilerinin her biri kendi alanında bilime yön veren özel yayıntardır. YılIar içerisindelok
önemlİ dernek yayınlarını da bünyesine katmış olan NPG, yayıncılıkta kalite ve okunabilirliği
önemseyen; aynı zamanda tüm insanların okurken heyecan duyabileceği içerik geliştirme
süreçleriyle bilimin toplumun tüm katmanlarına yayılmasına öncülük etmektedir.
Nexis Uni
Dünya çapında milyonlarca araştırmacıya hizmet yeren ve 2000'den fazia kütüphane tarafudan
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kullanılan web tabanlı Lexis Uni; hukuk, finans, iş dünyası ve genel referans bilgisine kadar
uzanan 6r000'den fazla yayından oluşmaktadır. LexisNexis Academic; hukuk, işletme, finan§,
ekonomi, ülke risk rıporlırı, şirket rıporları & risk durumlarına ait verileri çevrimiçi ortamda
kullanıma sun maktadır.

. OECD ilibrary
OECD ilibrary veri tabanı OECD'nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat,
iinans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; 1320 süreli yayın, 10,190 e-kitap başlığı,
44,820 kitap bölümü, 4,510 makale ,4,430 toplantı bildirisi l07,650 tablo ve grafık,42
veritabanından 5 milyardan fazla veriye erişim,4,540 çok dilli özet, 4,690 çalışma kağıdı
içermektedir. tıklayınız. .

. Peter Lang
Peter Lang dijital kitıpları kütüphaneler için çevrimiçi platformundan kitap sağlanmaktadır.
Kitapların özellikleri 2417 sınırsız erişim, standart olarak çok kullanıcılı erişim, kullanımı kolay
erişim yönetim sistemi, çapraz referans (atıf bağlantısı için kitap ve makale düzeyinde
oluşturulmuş DOI'Ier), web'e duyarlı tasarımdır.

. ProQUEsT ÜRÜNLERi
. Americın Periodicals. Artrff;;;#tİılİlrclıive
. British Periodicals Collections 1,11,III and IV
ı Documents on British Policy Overseas

Bu tarih veri tabanı, İngittere'nin dış politika talimatları, mektuplar ve notlar, iş raporları ve daha fazlası
dahil olmak üzere uluşlararısı ilişkiterle ilgili on binlerce ABD hükümet belgesini içeriyor. Bu birincil
kaynak materyaller Britain's Forelgn and bommonwealth Office GCO) resİıl tarihçileri tarafından
seçilmiştir. Araştırmacılar, Britanya Politikasının Yurtdışı Belgeleri ile, Avrupa ve dünyayı yirminci
yüzyıl boyunca şekillendiren gerilimler, motivasyonlar, potitikalar ve llişkiler hakkında daha kapsamIı
bir anlayış kazanıyorlar. Yurtdışındaki İngiliz Politikaları Belgeleri, yeni seçilmiş materyallerle düzenli
olarak güncellenmektedir. Diplomatik tarihçiler, uluslararası ilişkiler uzmanları, İngiliz Araştırmaları
uzmanları, savaş araştırmacıları ve birçok disiplinde eğitimciler bu koleksiyonu vazgeçilmez bir
kaynaktır.

. Ebook Central @brary)
Ebook Central l70.000'nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji,
Bilgisayar&IT, Güzel Sanattar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, 

-Psikbİoji,

Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış
yüzlerce alt başIık içermektedir.Kitaplarınızı offline olarak da okumanıza imkan tanımak amacıyla
kitapları laptop, desktop, mobil cihızlar (IOS, Android cep telefonlırı ve tabletler) üzerine indirmenize
imkan tanır.

. ProQuest Central
ProQuest Centrıl bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest
Central, 160'ın üzerinde konunun kapsındığı ProQuest'in en çok kullanılan 40 tan fazla veri tabanını
içermektedir. ProQuest Centrıl binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi
sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaktarda yer atmayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır.
ProQuest Dissertations & Theses Global
Sahip olduğu 4,5 milyondan fazla tez ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş
kapsamlı tez veri tabanıdır. 2.5 milyondan fazla başhk tam metin olarak yer almaktadır. Bu başlıklar
sayfa, microform ve elektronik formatta (eğer aboneliğiniz içeriyorsa) yer almaktadır. ProQuesİ
Dissertıtion & Theses kurumsal aboneleri 1997'den önce yayınlanmış binlerce başlığın yüzlercesine,
ayrıca l997'den günümüze yayınlanmış başlıkların tamamına dijital formatta online olarak
erişebilmektedirler. PQDT haftalık olarak güncellenmektedir ve tam metin arama yapmaya imkan
tanımaktadır.
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. ProQuest GOVERNMENT DATABASES

. ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies
ProQuest Historical Newspaper: U.S. Major Dailies; En saygın beş ulusal ve bölgesel gazeteye erişim
sağlar: The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Wall Street
Journal. Basılı ve online versiyonlar ile, bu beş gazete araştırmacılara eş zamanlı olarak gazetecilik
dengesi ve bakış açısıyla yerel, bOlgesel ve l«Uresel olaylarİn eksiksiz ve İamanınd, yry,nÜn.asını sağlar.
Arşivi l980 e yılına kadar geri alabilirsiniz. The New York Times (1980'den günümüze) - ABD'de en iyi
haber, konu ve sosyal değişimler analiziyle tanınan bir gazete. Wall Street Journal (1984'ten günümüze) _

küresel ve ulusal iş raporlarının en yetkili tek kaynağı. Washington Post (1987'den günümüze) _

uluslararası politika ve politika, güvenlik ve ABD hükümetinin her yönüyle ilgili raporları ite kendini
farklılaştırdı. Los Angetes Times (l985'ten günümüze) - Amerikan Batı'sının bakış açısı, göçmenlik,
eğlence ve çevreye olan ilgisinden ötürü övgü aldı. Chicago Tribune (l985'ten günümüze) - okuyucuları
her gün Chicago bölgesinden, mllletten ve dünyadan en son haberlerden haberdar etmek. Tribune,
1932'den beri24 Pulitzer ÖOnlll kazanan, araştırmacı ve kamu hizmeti gazeteciliği konusunda bir üne
sahiptir.

. Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı
Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracı Rosetta Stone, başarısı kanıtlı Dynamic Immersion
yöntemi ile 22,000'den fazla okula, l2,000'in üzerinde kuruma 20 yıtı aşkın süredir hizmet vermektedir.
Ödüü kazanmış etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarcı kutlanıcı tarafından tercih
edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de
kultanılabilmektedir. Konuşma, yazma,okuma ve anlama yeteneklerini dogaİ Uir şekilde öğreten Rosetta
Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalmaktadır. İçerdiği 30 dil: Afganca, Almanca, Arapça,
Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça, Filipin Dili, Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice,
İngilizce (Amerikan), İngilizce (ngiliz), İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (İspanya),
İsveççe, İtalyancı, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca,
Türkçe, Vietnanı Dili ve Yunanca'dır.

. Science Direct
Ağırlıklı o|arak fen bilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1995 yılından günüınüze kadar tam metin erişim
imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağtamaktadır. Ayrıca mühendislik, tıp ve beşeri
bilimler ile ilgili dergilere tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.

. SciFinder
SciFinder programtnı geliştiren Chemicıl Abstracts Service (CAS), American Chemical Society
(ACS)'nin bir birimidir, kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında, dünyadaki en geniş veritabanına
sahiptir. SciFinder özellikle Kimya ve Kimya ile ilgiti bölümler; Biyoloji, Fizi\ Eczacıhk, Kimya
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji
Mühendisliği, Farmakoloji, Nanoteknoloji, Tekstil Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Biyomedikal Mühendisliği,Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği vb. bölümlerin kullanabilecekleri
önemli bir programdır. Basılı versiyonu olan Chemical Abstracts'la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve
Medline veritabaıııyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere
ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezterini içermekte ve 1907'den günümüze
kadar olan literatürü kapsamaktadır.

. Sobiad Sosyal Bİlimler Atıf Dizini
Sobiad, Sosyal Bilimler alınında yayınlanan 570 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri
tabanıdır ve aynt zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bitimler makalesinin bulunduğuhllll nl.
indekstir. Atıfta ararİçerikte ara,Üniversite ara olmak üzere 3 fırklı arama seçeneği mevcuttur. Arama
sonuçlarında yıllara göre sıralıma seçeneği mevcuttur. Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler
arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.. Springerlink
Springer'in ana platformu olan Springerlink yaşam bitimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri,
bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, sağlık & tıp, fizik & astronomi ve mühendislik
alanlarındaki l300'ün üzerinde dergisiyle kütüphane veritabanı koleksiyonumuzda yer almaktadır.
Makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan Springerlink limitsiz kullanım, kampüs dışı erişim, basıtı
kullanım hakkı ve mobil cihazlarda kullanım özelliklerini içermektedir.
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ı Springer E-Books
Aşağıdaki l'kitap listesi" bağlantılarında 8 farklı konuda listelenmiş 20l3 yılına ait 5481 adet elektronik
kitap üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açıktır.
Taylor&Francis
T&F InformaWorld, çevre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar
birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahip bir veri tabanıdır.

. Turcademy
Turcademy, Türkiye'de akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak bu yayınların dijital olarak
akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak amacıyla geliştirilmiş e-

kitap platformudur. Informascope, alanında öncü uluslararası yayınevleri ile birlikte yıllardır yürüttüğü
iş ortaklıkları ve projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak, Turcademy e-ki_tlp
platformunu ülkemiz dijital yayıncılığının gelişmesi amacıyla hayata geçirmiştir. llk aşamada 2000'den
fazta değerli e-kitap ile erişime açılan Turcademy'de yer alan koleksiyona Türkiye'den farklı
yayınevlerinin dihil olması için görüşmeler sürdürüImektedir. Yapılacak yeni anlaşmaIar ile ilk yıl
sonundı plıtformda bulunan kitap sayısının arttırılması planlanmaktadır. Tasarımı ve teknik altyapı
çalışmaları yerli mühendisler tarafından geliştirilerek tamamlanan Turcademy e-kitap platformunun
ikinci fazında, ülkemizde yayııılanan ve etki faktörü yüksek akademik dergiler Turcademy'de yerini
almaya başlayacaktır.

' Dergi Listesi
Temel bilimler, sosyal ve insani bilimler, mühendislilç tıp ve hayat bilimteri, güzel sanatlar
konularında 3 ayrı atıf indeksinden oluşur. Bunlar: 'Science Citation Index', 'Social Science
Citation lndex', 'Arts & Humanities Citation Index'tir.

. Wiley Online Library
20l3 Journals Full Collection, The Cochrane Library, current Protocols, eIVlRWs ve veri
tabanları erişime açılmıştır.

ı wiley eBooks
Wiley veri tabanının tüm kitıpları l yıl süre ile kullanımımıza 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 clde edebilir, her dilde ve her konu başlığında 3 milyondan
fazla akademik araştırma kitabına ve belgeye tam metin erişebilirsiniz. PDF formatında stnrrstz
kullanım ve indirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap, eşsiz bir birincil
kaynak ve nadir eser koleksiyonu, dünyanın en büyllk elektronik kütüphanesidir.

468.936 Ş88,ü3 L

Kitap sayısı l3.0l8 17.821 40. l 08

-L7

'' ].2.1. l}irıııı Kiltilphaııc Ka5 nıkları

Böıumü Toplam

43,798 76.182 68

Toplam 76.182 68 468.936

3.2.2.Y ıI,\ar İtibariyle Kitap Artış sayısı

20lü 
,

l9.900 32.392 37.000 43.798
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3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Projeksiyon 4 4

Slayt Makinesi

Tepegöz

Sayısallaştırıcı l l

Barkod yazıcı 8 8

Baskr Makinesi

Fotokopi Makinesi 2 2

Faks 1 l

Fotoğraf Makinesi 2 7

Kamera 20 20

Televizyonlar

Tarayıcılar 4 4

yazıcılar l2 l2

Kitap Okuma Cihazı 3 3

DVD ler l00 l00

Güç Kaynağı J 3

UHF RFID Ödünç Kiti l 1

Harici Usb Disk 5 5

El Terminali (Mobil

Okuyucu)

l t

Telefonlar 24 24

Hesap Makinesi 2 2

Ses Kayıt Cihazı 2 2

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolo.iik Kaynaklar
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4- İnsan Kaynakları

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

NOT: BışkınIığımız kıdrosunda l 1 kişi görünmekte olup 2547 sıyılı kınunun l3b/4 maddesi gereğince 6 kişi farklı birimlere
görevlendirilmiştir.

2019 |6 |6 l6

2018 |6 |6 l6

20|7 |4 |4 l4

2016 13 13 13

2015 |4 |4 14

20t4 l3 13 13

2013 |2 12 12

2012 |2 |2 |2

20ll 8 8 8

2010 9 9 9

2009 4 4 4

2008 2 2 7
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4.6- Idari Personel

Birimde/İdarede, idari personelin kadro dağılımına, erkek - kadın ayırımına, boş-dolu
durumlarına, hizmetin yürütülmesinde olması gereken veya ihtiyaç duyulan personel yapısına yer
verilecektir.

:]a,]l;i. 
'] 

|]]iiiil 
|l,i]]]l

,ı§!(i,1:] .h,

Genel İdaıi Hizmetler Sınıfı
l l0 ll ll

Teknik Hızmetler sınıfı
l 3 4 4

yarduncı Hizmetler sınıfı
l 1 l

:,1,1l,i 3,
:,::::

..1!_..:r..,. 16,

özürlü İdari personel

llizmet sınıiiındırmısı Kıdın

.'.: 
.:.],il.,:ii

'lıllTop,|1m,

]

Genel İdari Hizmetler sınıfı Şube
Müdür V. l l Yo6.25

Sağlık Hiznetleri Sınıfı

Teknik Hizmetler sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hız-metleri Sınıfı

Avukatlık Hizmetleri sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

yardımcı Hizmetli sınıfı

-,:,l]]i:i],i,,.{]] .,,,,.,,.1|. ],.,.,|,::]]i,:. ..i|l::.,,iiii.:] :],]lil,i]

.rt*pİİın ]' i'.,,i.:,;,1iİi,i,,,]*,.,,..:. 1 ı 0/o6,25

İdari Personel (Kadrolarııı Dtıluluk Oranına Giire)
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kriterler Kadın §rkek Toplım

E(l

NıQ

40-60

61-80

81_100 1 l
Toplam 1 1

t=,
N .,,|,.

ıQ .i l ]],li]

İşitme

İşitme ve Konuşma'l'"

Zihinsel

Ortapedik

Cörme 1 1

Diğerleri

Toplam 1 1

a

)ö!
rıI

llkö$etim

Ortaöğretim

ön Lisans

Lisans

yüksek Lisans 1 1

Toplam 1 1

4.7 - İdariPersonelin Eğitim Durumu

xıdm

ıüC Ön üıııı Liiınt Yüı.r.k Lbıİ, Doliıorı ToplıD

§ı
yı.

ırığ|tIe

Orını (7")
§ıyı

irıüıtım

Oıroı (%)
§ıyı

8ııım uİını

\%')
§ıyr

Dığıtlm

Orııı (%)
§ıyı

Dığ|ıırn

Onoı(%}'
§ıyı

Toplım İçindeki

Pıyı

ı, dt b b/İ ,c
,i

, c|g d ülı € .lı f ,]..]],gc

GIH ll %68,75 l2 75

THS l 6,25 3 %l8,75 4 %25

YHs 1 0/o635

TOPLAM

ı o/t6ı?5 l t4 Vo87,50 ı6 %l00
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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 küttiphaneye

girmesi için çalışmalar yapmak

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında, harcama yetkilisi olarak, 50l8
sayılı kanun gereği Daire Başkanı atanmıştr. Harcama yetkilisinin görevlendirdiği ihale
yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve satın alma komisyonu tarafindan mali işler
gerçekleştirilmektedir. Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol yetkilisi tarafından Taşınır Mal
Yönetmeliği gerekleri yerine getirilmektedir. Harcama öncesi kontrol, iç denetim ve
müasebe kontrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

20ı0 20lI 2an 2013 20l4 20ı5 20l6 20l7 2018 2019

Idari personel 9 8 l2 l2 l3 |4 l5 l4 l6 16

-24

4.1 1.4.Yıllar İtibariyle Personel Artış sayısı



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve Hedefleri

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

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

Hedef-2 : Kullanıcılara daha modern ortamda
kütüphaneci lik hizmeti vermek

Stratejik Amaç-2:Üniversitenin eğitim-
öğretim ve afaştırmalarına 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
ortamda depolayarak elektronik arşiv
oluşturmak

Hedef-2 Üniversitemizde üretilen bilginin
daha fazla bilim insanıyla buluşmasını
sağlamak

Stratejik Amaç-4: Hizmet kalitesini ve

çeşitliliğini arttırmak, kullanıcı
memnuniyetini sürekli kılmak

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

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

Stratejik Amaç-5:Kütüphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatmak

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

Hedef-2: Kullanıcıya daha hızlı hizmet
verebilmek

-25
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Birimimizin temel politikası:

1.Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak
Z.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 nitelikli ve 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.
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III- FAALİYETLERE İıİŞrİx nİıci vB
DEĞERLENDİRMELER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Tabloya genel olarak bakıldığında 2019 yıl.ı bütçesinde planlanan harcamaların
o^ 80,46 oranında gerçekleştiği, dolayısıyla iyi bir harcama bütçesinin hazırlandığı ve başarılı
bir performans gösterildiği söylenebilir.

Serbest
Ödenek (b)

Gerçekleşme
Durumu0/o
(a* 100)/b

Kesin
Harcama(a)

kalan Ödenek Açıklama

0 l- Personel
Giderleri

1.202.000,00 1.202.000,00 o/o52,25 628.062,78 573.937,22

02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.

Giderleri

l39.000,00 l39.000,00 o/o76,59 106.459,94 32.540,06

03.2 Tüketime
Yönelik Mal
ve Malzeme

Alımları

3l9.000,00 3 l9.000,00 %99,98 3l8.923,41 76,59

03.3 Yolluklar
6.000,00 6.000,00 o/o20,52 1.23l.,06 4.768.94

03.04 Görev
Giderleri

2.000,00 2.000,00 o/o52,30 1.045,90 954, l 0

03.5 Hizmet

Alımları
26.000,00 26.000,00 %89,86 23.364,00 2.636,00

03.7 Mennkul
Mal

Gayrimaddi
Hak Alım
Bakım ve

Onarım

Giderleri

4.000,00 4.000,00 o/o99,99 3.997,58 74J

06- Sermaye

Giderleri
1.450.000,00 1.450.000,00 o/o99,99 1.449,8l3,98 l86,02

Toplam 3.148.00Q,00 3.14E.000,00 o7ogğo46 ?.532.89E,65 6l5.ı01,35
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2- Temel Mali Tablolara İllşl<ln Açıklamalar

4734 say|ılı Kamu İhale Kanunun 22la,22lb ve 22ld maddesi gereğince 03 Mal ve
Malzeme Gideri ve 06 Sermaye Giderleri ekonomik kodlarında ı.768.737,39 TL mal ve
malzeme alımı yapılmıştır. Alım sonrası mal kabulü, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar gereği
muayene komİsyonu 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 tarafindan
yönetmeliğe uygun olarak yürütülmüştür. Ödemler ise 5018 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 yapılmamıştr

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başhca Stratejik amaçlarımızın başında Üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini 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 Adedi

Kongre
B.BilgiliMerkez

Kütüphanesi Konferans
salonları

5 Adet

Sempozyum
B.Bilgili Merkez

Kütüphanesi Konferans
salonları

90 Adet

Veri Tabanı Bilgilendirme Toplantısı
(Akademik Personel)

B.BilgiliMerkez
Kütüphanesi Konferans

salonları
5 Adet

Diğer Kültürel Etkinlikler
B.BilgiliMerkez

Kütüphanesi Konferans
salonları

9 Adet
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3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemizin eğitim
öğretim faaliyetlerine
ve bilimsel
çalışmalarına yardımcı
olmak için 2019
yılında çeşitli
veritabanları alımı
yapılarak 68 veri
tabanına çıkartılmıştır.

Stratejik Amaç-l:
üniversitemizde nitelikli ve

modern Merkez Kütüphane
oluşturmak

Hedef-1
:üniversitemizin
Eğitim öğretim
faaliyetlerine ve

bilimsel çalışmalarına
yardımcı olmak

Merkez Kütüphanemiz
20l9 yılında l2.000
metrekare alan sahip
modern binasında
hizmet vermiştir.

Hedef-2:
I(ullanıcılara daha

modern ortamda

kütüphanecilik
hizmeti vennek

Stratejik Amaç-2 :Üniversitenin
eğİtİm-öğretİm 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.

20l9 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

20l9 yılında
veritabanı sayısı
68'ye çıkartılmıştır.

Stratejik Amaç-3:
Üniversitemizin bilgi birikimini
elektronik ortamda depolamak

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

Elektronik Arşiv
Sistemi kurulmuş ve
Akademisyenler ve
Kütüphane personeli
tarafından sisteme veri
girişi yapıIamaya
devam edilmektedir.
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Hedef-2
üniversitemizde
üretilen bilginin daha

fazla bilim insanı ile
buluşmasını sağlamak

%94 Sistem aktarılmaya
devam etmektedir.

Stratejik Amaç-4: Hizmet
kalitesini ve çeşitliliğini
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
programt daha aktif
hale getirildi. 20l9 yılı
içerisinde çeşitli veri
tabanı bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.

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

hizmet vermek

%80 Görme engelli
kullanıcıların
Kütüphaneden
yararlanmaları için
Görme Engelli
Kütüphaneleri Ortak
Platformu ile çeşitli
üniversite ve
kuruluşlarla
protokoller
imzalanmıştır. Ayrıca
saysallaştırma cihazı
vekabartmayazı
yazıcısı ile
desteklenmektedir ve
görme engelli
kullanıcıların
kütüphaneyi etkin
kullanımı için bina içi
navigasyon sistemi
bulunmaktadır.

Stratejik Amaç-S: Kütüphaneyi
ileri bilgi teknolojileri
donatmak

Hedef_l:Kütüphaneyi
teknolojik olarak
geliştirerek iş yükünü
aza|tmak

%90 Kütüphane
personelinin
kullanıcılara daha hızlı
hizmet verebilmesi ve
kullanıcıların
hizmetlerden daha iyi
yararlabilmeleri için
RFID etiketle
çalışmalan devam
etmektedir.

Hedef-2: Kullanıcıya
düa hızlı hizmet
verebılmek

%90 RFID etiketi, ve ödünç
verme kiti ile ödünç
verme hizmeti çok
hızlı bir şekilde
yapılabilmektedir.
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Iv- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPAsİrBxİx DEĞERLENnİnİı,ıvırcsİ

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 yetersizliği

C- Değerlendirme

Küti,iphanelerin 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
gerçekleşti ri lmekted ir.

Üniversite yönetiminin desteği, Kütüphaneye ait bütçenin olması artı değer olmakla beraber
Merkezi Kütüphane binasının 2017 yılında hizmete girmesi birlikte kütüphane hizmetleri artarak
devam edecektir.

v_ öıvrni vE TEDBİRLER
Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarına kaynak teşkil etmek ve dünya da

üretilen bilgileri, bilgi teknolojileri yardımıyla sunmak amacıyla 2019 yılında veritabanı sayısı 68'e
çıkartılmıştır.

2020 ylında da mevcut aboneliklere yeni veritabanları ekleyerek tam metin elektronik Veri tabanı
sayısının artırılması sağlanmalı, bunun yanında elektronik kitap sayısı da artırılmalıdır.

Bu ihtiyaçlara yönelik bütçe tahsis edilmesinde aıtan döviz fiyatları dikkate alınmalıdır. Ayrıca
öğretim elemanı ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda basılı yer|i 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 tekırik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Kaliteye ulaşmak için
yeterli mali kaynağa ve yeterli sayıda personele ihtiyaç duyulmaktadır.
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iç xoNrRoL 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
kontroliinün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak süip 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)
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