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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

SUNUŞ

Kastamonu Üniversitesi Kt;ttiphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez
Kütüphanesi başta olmak üzere Üniversitedeki akademik çalışmaları, eğtim ve öğretim faaliyetlerini
desteklemek amacıyla gerekli olan basılı ve elektronik bilgi koyıaklarını sağlamak, tanıtımlarını
yaparak kullanıcıların hizmetine verimli ve kaliteli bir şekilde sunma görevini yapmaktadır.

Başkanlığımız 2020 yıIı içerisinde mevcut bilgi kaynaklarının kullanım durumların tespit
ederek öncelikler belirlenmiştir. Bütçenin verimli kullanıIması ve kaliteli bir hizmet için gerekenler
yapılmıştır. Eldeki kaynakların kullanıcılara sunulabilmesi için kütüphane otomasyon sistemi aktif
olarak kullanılmıştır. Web sayfası ile elektronik bilgi kaynaklarına verimli bir şekilde ulaşma imkdnı

sağlanmıştır.

Kiitüphane ve Dokümantosyon Daire Başkanlığı bütçesinde önemli bir yer tutan veritabanları
gözden geçirilerek düşük kullanımlı istatistikleri olan kaynaklar yerine yeni veritabanları hizmete

sunulmuştur. Üniversitemizin akademik çalışmalarının arşivlendiği açık arşiv sistemi hizmeti devam

etmektedir.

2020 yılı içerisinde planlanan faaliyetler, bütçe çerçevesinde %61'inin üzerinde bir
tutarlılıkla gerçekleşmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde bıiyük 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 yıl içerinde ayııı azimle çalışmalarına devam edecektir.

Yaşar ULUDAĞ
Daire Başkanı



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

1_ GENELBİLcİrpn
A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim ve öğetim faaliyetlerini desteklemek amacıyla

çağdaş ve evrensel bilgiye erişim hizmetlerinin gerektirdiği her tiirlü donanım, materyal ve

fiziki şartlannı geliştiren uluslararası seviyede hizmet veren örnek bir ktitiiphane

oluşfurmaktır.

Vizyon

Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim, öğetim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını
destekleyen; her gün gelişip ilerleyen yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle

görevli, uluslararası her tiirlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve

hizmetleriyle saygın otorite bir bilgi merkezi olmaktır.

B. Yetki, Görev ve §orumluluklar

Yetki

Yüksek Ögetim Üst Kuruluşlan ile Yüksek Ögretim kurumlannın idari teşkilatı
hakkında I24 sayı|ı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesi, Yedinci Bölümü'nde
(Yüksek Ö5etim Kurumlannın İdari Teşkilatı ve Görevleri) üniversitelerin diğer idari
teşkilatlan arasında, "g) Kütiiphane ve Doktimantasyon Daire Başkanlığı" olarak yer alan ve
görevleri 33. maddede sıralanan hükümlere dayalı yetki.

0g,||.20I2 tarih ve 20I2lI49 sayılı Üniversitemiz Senato Karan ile çıkartılan
Kastamonu Üniversitesi Kütiiphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi.

Görev
Küti.iphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

Kitap, elektronik kaynaklar ve dergileri yurtiçinden ve yırtdışından sağlamak ve

ciltlenmesini ve kataloglanmasını yaptırmak,

Gerekli her tiirlü fılm, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

Kütiiphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin küttiphaneye
girmesi için çalışmalar yapmak

Küttiphane hizmetlerini Yüksek Öğretim Kurumlan ile ihtiyaç duyan kişi ve

kurumlara sunmaktır.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

sorumluluk

Kastamonu Üniversitesi Kütiiphane ve Dokiimantasyon Daire Başkanhğ, Yüksek -
öğretimin amact doğrulfusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinimlerini karşılamak
izere, bilim dallanna ve kişilerin gelişimine ilişkin her ti.irlü bilgi kaynağını sağlayarak,
küttiphanecilik sistemlerine uygun şekilde diizenleyerek, öğretim akademisyenler, öğenciler
ve diğer ki.iti.iphane kullanıcılannın hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

Yönetmelik ve Yönergeler

Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyannca hizmetin yürütiilebilmesi Küttiphane ve

Dokümantasyon Başkanlığını ilgilendiren uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin
yönetmelik ve yönergeler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

kamu Mali yönetimi ve
kontrol kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği

Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve
Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında
kanun kararname

28109l1.988Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında yönetmelik

Yükseköğretim Kanunu 04l1.|lI98Ikastamonu Üniversitesi
Kütüphaneleri Çalışma
Esasları Yönergesi
Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği

24lI2l2003 5018

3473

2547

kamu ihale kanunu 22l0I12002 4734



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

C. idareye iuşkin Bilgiter

Fiziksel Yapı

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

OFİS ALANLARI

2- Orgüt Yapısı

Dokümantasyon Daire

Daire Başkanlığımız; Rektörltik Genel Sekreterlik Makamına bağh bir hizmet
birimidir. Üniversitemiz Merkez Küttiphanesi de Kütiiphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığına bağlı birim olarak hizmet vermektedir. Daire Başkanhğımıza bağ|ı Merkez
Kütiiphanemizhizmetleri kullanıcı hizmetleri ve teknik hizmetler olmak ijzere iki ana başlık

altında toplanmaktadır.

ALT BİRİM OFİS SAYISI m2 AÇIKLAMALAR

ıdari personel ofisleri 10 190,81

Depolar I4 1.619,45

okuma salonları 18 7.0|4,85

Toplam 42 8.825,11



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Kastamonu Üniversitesi Merkez Küttiphanesinde otomasyon yazılımı olarak Yordam
adlı yerli bir yazılım şirketinin küt{iphane hizmetlerine yönelik yazdığı program

kullanılmaktadır. Yordam BT15 Türkiye'deki pek çok üniversite ve kurum küti.iphanesi

tarafindan tercih edilmiş bir programdır. Tüm küttiphanecilik hizmetleri sorunsuz bir şekilde
yürütillebilmekte ve web arayıdızld ile internetten tarama sağlamaktadır.

Ayrıca Üniversitenin bilgi birikimini bir araya toplayıp elektronik arşiv oluşturmak ve

araştırmacılara sunmak amacıyla Dspace adlı Açık Arşiv Sistemi kullanılmaya devam
etmekedir.

Tablo l2- Yazılım ve Bilgisayarlar

3. l. l. Yazılıııı vc [}ilgisayarlar

' ' Cinsi (AdeO

Yazılım l l

Masa Üstü Bitgisayar |7 15 l6 52

Taşınabilir Bilgisayar 8 8



Kütüphane ve Dokümantasyon Dalre Başkanlığı

3.2- Kütüphıne Kıynıkları
KütiiPhanemizde mevcut olan kitap, siireli yayın ve elektronik yayınlar gerek satın alma

gerekse bağış yoluyla temin edilmektedir. Merkez Küttiphaneye kiap alımı yapılırken
Üniversitemiz akademisyen ve öğencilerin talepleri diki<ate ahnmaktadır.

2020 yılı içerisinde Kütiiphanemize gelen bağışlar ile kütiiphane dermesi 51.902 ödete
ulaşmıştır.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Academic §earch UltimateÇok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri
bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoği, mühendislik ve daha birçok alanda hakemli tam metin dergileri
içeren 80 farklı ülkenin yayıncılannın derlendiği veri tabanıdır. Özetleri ile birlikte indekslenen l7,900'e
yal«ın dergi, 11r900'den fızla tam metin dergi,8r700'e yıkın hakemli tam metin dergi ve 5r300'den
fazla Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tım metin dergi içermektedir.
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W: Wilson)l9l3-1983 döneminde

yayınlanmış olan 2,000!den fazla yaynı indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari.bilimler alanındaki
temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondaı fazla kayün yer aldığı veri tabanında, çevre
mühendisliği, ekonomi, elektrik ve eletironik mühendisliği, eneıji kaynaklan ve araştırmalan, finans,

havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal
maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv
miihendisliği, pazarlama ve sahş, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek

çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (iI.W. Wilson)Bu arşiv veri tabanı 19l3
ve ]gll ylları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin
bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans

kaynağıdır. 1,400'den fazla siireli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science &
Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekşlerken,
Industrial Arts Index (19l3-1957) tam dosyalarını da içerir.
Art Index Retrospective (H.W. Wilson) Bu arşiv koleksiyonu, l929'dan l984'e kadar geçen stireci

kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yiizyıldan fazla bir stire için sanat literattirü

şunun Uu veri tabanı, 600'deİ faz|a dergiye ek olarak 25,000'in üzerinde kitap incelemesini indeksler.

Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili
tüm konu başlıklarını kapsar.
A§TM Stındırds & Engineertng Digital Ltbrary (SEDL) - COMPASS ArayüzüASTM standallarına
teknik kalite ve pazardaki konumu açısından diinya çapında büyük bir güven sağlamıştır. ASTM
standartlan kiiresel ekonomide imalat, tasanm ve ticaret yönlendirmelerindeki bilgi altyapısında büyiik rol
oynamaktadır.
BMJ Best PracticeBMJ BP, en son araştırma kanıtlarını yönerge ve ıızman görüşü İle bİrleştİren bİr karar

destek aracıdır. Basit ama kapsamlı bir adım adım olarak siireç dahil edilerek teşhis, prognoz, tedavi ve

önleme gibi en yeni bilgilere kapsamlı bir şekilde erişebilirsiniz.
BMJ JournalsBMJ Journals, klinik uzmanlık alanlan, halk sağlığı_ ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde

ge|eı 22 dergiden meydana gelmektedir. Bu kolelsiyonda makaleler dünyaca iinlü uzmanlar tarafından

İerlenmiştir; 
-ttlm 

sahaları kİpsamakta ve klinik uygulama ve araştırma alanında en son ye.nilikleri

içermektİdir.Brill E_Books'Oıtİ Dogu ve İslami Çalışmalar' konu başlığı altında l l3 adet elektronik kitap,

sınrsız stireli erişim koşullan ile iiııiversitemiz kullanıcılannın erişimine açık bulunmaktadır.
Business Source Ultimate İktisadi ve İdari Bilimler, tşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen

Business Source Ultimate, alanında tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman

tiiri.i ile bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanlan; Harvard, Standford, Yh.un91,.MIT, Oxford,

Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın önemli üniversitelerinin birincil danışma

kaynaklaİı arasındadır. Kapsadığı konuiardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri,

ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat,

maliye teorisi, muhasebe, pazar|ama, uluslararası iktisat, iiretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri,

yonetlm ve organizasyon, v.b.isadi ve idari bilimler alanında dergilere tam metin erişim sağlayan bir veri

tabanıdır.
Buslnesş Periodicals Index Retrospective: 1913_1982 İktisadi ve idari bilimler alanllda dergilere tam

metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Veri tabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886'lı yıllara kadar

geriye gitmesinin'yanısıra 1.300'den fazla akademik dergide yayınlanan makalelenin taranabilir atıf
bilgilerine de erişmek mümkündtir.
Aquaculture CompendiumTüm yönleri ile su kültiirü alanında ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır. Suda

yr§uyrn hayvanlar ve bitkiler, doğal kaynaklar ve çewe, biyo-çeşitlilik, ticaret, gıda güvenliği ve daha

fazlası hakkında bilgi içermektedir.
Crop protection Compendium Bitki koruma alanında ihtiyaç duyulabilecek tiim ansiklopedik bilgileri
sunar. Zararlılar, hastalıklar, yabani otlar, doğal düşmanlar, bitkilçre ev sahipliği_ylp"n_{a.n ve.ülkeler,
taksonomi, morfoloji, semptomların teşhisi, coğrafik dağılım, biyoloji ve ekoloji gibi başlıklar yer

almaktadır.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Forestry CompendiunıDtinya iizerinde büyük ekonomik öneme sahip tropikal, subtropikal, ılıman ve

boreal ağaç ttirferi hakkında İyrıntılı bilgi sunar. Kapsamında; çeşitli genetikte ve iklimde orman ağaçları,

orman zararlılan, hastalıklar ve yabancı otlar gibi başlıklar yer almaktadır.
CAB AbstractsYaşam bilimleri hakkında özet bilgiler sunan geniş kapsamh bibliyogıafik bir veritabanidir.

Tarım, veterinerlik, çewe, uygulamalı iktisat, gıda bilimi ve beslenme konularını içermektedir. 1973

yılından itibaren 7.3 milyondan fazla kayda erişim sağlamaktadır ve her yl yaklaşık 350.000 abstrakt

eklenmektedir.
CAB eBooksAlanında uzman kişiler tarafindan hazırlanan içeriği ile "Yaşam Bilimlerindeki" en temel

çahşmaları sizlere sunar. CAB eBooks'un tüm içeriği CAn Abstracts üarafından indekslenmektedir.
Kitaplar dolaşımı kolay PDF dosyalan ile sunulmaktadır.
Central & Eıstern European Academlc §ourceOrta ve Dofu Avnıpa ülkelerinde yay-ınlanan akademik
dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını
kapsar. fualarında Tiirkiye'nin de bulunduğu 30'un üzerinde ülkeden 660'a yılıun tam metin dergiden
oluşın bir koleksiyon srn"". İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi,
ktitüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

DeepKnowledge Kütüphane Portalı DeepKnowledgeTM online- e-kütüphane portalıdır. Küttiphane
elektronik kaynaklannıza, e-posta adresiniz ve şifrenizle her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

Dmags Ttirkiye'nin En Büyük Dijiüal Magazin Portalı; 29l Dergi, yaklaşık 8000 saydaki
multiplatform erişim sağlamaktadır.

DynaMed: Kanıtı Dayalr, Hıstı Başı Bakım Aracı llekimler tarafından hekimler için hızırlanan
DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplaı verilir.
En önemli 500 tıp ve sağlık bilirrüeri dergisi editörler tarafından her gün lncelenir, en güncel kanıta
dayalı bilgi ite hıstalıklıra ve ilaçlara dair özetter hazırlınır, hazır ve güvenilir bilgi olırık
sunulur. Ğğerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize
kontrollü çalİşma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE'e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf
tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatifilaçlar ve referans ahnan rehberler yer almaktadır.

EBşCO E_Book Cotlection Hemşirelik, turizm, peyzai, biyomedikal, kütiiphanecilik gibi farkh
bilimsel alanlardan 254 adetelektronik kitap, iiniversitemiz kullanıcılarının erişimine açık bulunmaktadır.

EBsCo Education Index Retrospective: 1929-1983 Education Index Retrospective, birç9ğf
hakemli olan 800!den fazlı yıyını detaylı bir şekilde indeksleyerelç aralırında kitap incelemelerı de

bulunan 850,000'den fazta kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatiirde aranılan bilgi, gi.incellenmiş konu

başlıkları sayesinde günümüziin anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık
tutması açısından orijİnal konu başhkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: Çok-ktilttirlü / Etnik eğitim,

dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, htikiimet fonları, ktitiiphanecilik,

literatiir standartları, okul önçesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, stirekli

eğitim, uzakian eğitim, yetişkin eğitimi, yfüsek öğrenim,..
Europeun Vler*s oİ tlr. 

-l,mericas: llg5-1ZSOlohn Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde

EBSCO Information Services, 1750'den önce Avnıpa'da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için
kapsamlı bir rehber iiretti. Toplamda 32,000'den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca
konular: Amerika'daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika'daki Flemenkler, Amerika'daki Fransızler,

Amerika'daki dinler ve inançlar, Korsanlar Köle ticareti ve çok düa fazlası.
ProQuest Centrıl @brary) Aşağıdaki 'kitap listesi' bağlantısında listelenmiş olan 124 adet

elektronik kitap, farklı disiplinlerden elektronik kaynaklar içermekte ve üniversitemiz kullanıcılarının
erişimine açık bulunmaktadır.

Elsevier ScopusDisiplinler arası, diiııyanın en büyük abstakt veri tabanlarından biridir. Scopus
l960'lardan itibaren abstraÜ Ullglleri ile 19ğ6 yılından İtibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri

tabanıdır.
ERICERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literattirii için temel veri

tabarudır ve bu alanda çalışan tiim araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of
Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. l966'dan
günüınüze kıdar 1.6 mllyondın fazla kayıt içeren ERIC 631r000'den fazla tım metin dökümana
bağlantı verir.
EmeraldEmerald, işletme ve yönetim alanlannda önde gelen bir araştırma koleksiyonu yayınlamaktadır ve
eğitim, kütüphanecilik, mühendislik ve sağlık ve sosyal hizmetler gibi uygulamalı alanlaıda güçlü yönlere
sahiptir. Emerald Insight, yiiz binlerce dergi makalesi, kitap ve eğitim vaka çalışmaları sunan özel bir
araştırma platformudur.
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. The Global eJournıl LibrıryThe Global eJoumal Library, online olarak l1.100'ün iizerinde yaymcı

Academic OneF'ileGale Cengage iiriinlerinden biri olan Academic OneFile 40 milyondan faz|a araştırmayı
hizmetinize sunmaktadır. 14.000 den faz|a başlık altında 9.000 den fazla dergi ve 6.500 den fazla full text

çalışmanın tamamı Academic OneFile ile tek bir noktadan erişim olanağı sağlamaktadır. Gale Virtual
Reference Library platformunda yer alan e-booklarınızıda tek bir araytizde tarayabilirsiniz. 1985'den
giiniimiize The New York Times, The Times (London) ve daha bir çok gazeteye tam metin erişim
sağlar. ReadSpeaker teknolojisi ile makalelerin hepsini MP3 formahnda dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.
Görme engelli kullanıcılar için özel hazırlanmıştır. NPR CNN ve CBC den binlerce haber videosu ; Tanm,
Hukuk, Popüler Kültiir, Psikoloji, Terör ve daha bir çok alt veri tabanına doğrudan erişim hakkı ; Temel
Bilimler, Tıp, Mühendislik ve İşletme alanlarında güçlü ve otorite yayınlar ; 1996 dan günümüze "Tüm
Elsevier" dergilerine abstract erişim hakkı ; Fransızca, İspanyonca ve diğer birçok dilde hakemli dergilere
erişim sağlar.
Archives UnboundTarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının
dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş, her biri 5.000 ile 200.000 arasında sayfadan oluşan bu özel
koleksiyonlar, araştırmacllara birincil kaynak olarak sunulmaktadır.Ozellikle Osmanlı Devleti, Ttirkiye
Cumhuriyeti, Ortadoğu ve K Afrika hakkında diplomatik raporları sunmaktadır.
Artemis Primary Search
fuchives Unbound, The Financial Times Historical Archive (l888-20l0), Nineteenth Century Collections
Online ve The Time Digital Archives veri tabanlarını bu platform iizerinden erişebilirsiniz.
Early Arabic Printed BooksBaşta İslami bilimler olmak tizere hadis, fikıh, şer-i hukü alanlarında
dönemin alimlerince kaleme alınmış olan birçok el yazması esere ek olarak lS.yiizyıldan 19. yüzyıla kadar
İslam coffaffasında yazılmış olan astronomi, tıp, miihendislik, edebiyat, tarih, islam felsefesi, coğaffa ve

daha birçok bilim dalında yazıldığı dönem itibariyle dünya bilimine yön vermiş eserlerin orjinal kopyalannı
sizlere sunmaktayız, Koleksiyonun büyiik bir kısmı "British Library" nadir eserler koleksiyonundan
sağlanmıştır.
Gale Virtuıl Reference LibrıryTüm disiplinterde ihtiyaclarinizı karsilayacak 1,700 başlık altında 4000
ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyııculann ihtiyaçlarını
hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Turkçe aray:uz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilme, atif
araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur.
National Geographic Virtual Libraryİnsanlar, kiilti.irler, keşifler ve doğa iizerine dünyanın en tanınmlş ve
en etkili yayınının 1888-20l2 yıllan arasındaki eksiksiz tam metin erişimli arşividir,
The Financial Timeş llistorical Archive 1888-20101888-2010, Londra baskısının ilk sayısından 2010
yılına kadar tiim sayıları sağlamaktadır ve arşiv her yıl genişlemeye devam etmektedir. Her makale, reklam
ve borsa şirketleri listesi hem ayrı olarak hem de tam sayfa ve güniin sayısı kapsamında gösterilmektedir.
Her öge hızlı bulanabilmesi ve incelenebilmesi için konu veya başlığa göre sınıflandırılmıştır. Bu
koleksiyonu ekonomik gerileme ve diieelme dönemlerini araştırmak, temel ekonomik göstergeleri ve
kiiresel mali krizin uyan sinyallerini anlamak ve endüstrinin gelişmesini grafi kle göstermek ve çok daha
fazlası iç in kullanabilirsiniz.

iizerinden sunulan milyonlaıca makaleye kesintisiz erişim sağlar. Farkh yayıncı sitelerinden edinilmiş tam
metin bağlantılar ile e-dergilere erişim sağlayan büyük bir veritabanına sahiptir. InformaWorld, çevre
bilimlerinden giizel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında
ayrıntılı içeriğe süip bir veri tabanıdır. Açık erişim dergilerde 7,000,000 makale, 132 ülkeden l7,000 açık
erişim dergi içerir.
The Sundıy Times Digltal Archive, 1822-2006
The Times Digital Archive
The Times, 1785 ylından bu yana diinya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem dünya liderlerine
hem halka hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en eski günlük gazetedir. The Times Dijital Arşiv, 200
yılı aşkın tam metin tıpkı basımlardan oluşan, l785'den bu yana siiregelen ttim sayfalarıyla 19. ve 20.
yiizyılın en saygm çewimiçi kaynaklanndan biridir. Bu tarihi gazete aışivi, diinyda 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.
Gale E_Books'Gale Virtual Reference Library' kapsamında, tarih, işletme ve edebiyat gibi farklı
disiplinlerden toplam 474 adet elekronik kitap, ip tanımlı erişim koşullan ile üniversitemiz kullİnıcılannın
erişimine açık bulunmaktadır,
GreenFILEDoğa lle itgili multidisipliner bir veri tıbını olan GreenFILE, çewe ile tanm, eğitim, hukuk
ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır;

ı
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kiiresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri
dönüşüm.13,000'e yalcn açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000'in
üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Humanities & Sociat Sciences Index RetrospectiveBu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal
bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yiiksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907'ye kadar
uzanmaktadır. Humanities & Social §ciences Index Retrospective: l907-1984 1,200'e yakın siireli yayın,
1,300,000'deıfaz|akaylt ve 240,000'den fazlakitap incelemesi indekslemektedir.
İdealonline Süreli Yayın Veritabanı"İdealonline';, Popüler-Akademik Süreli Yayn, Tıp ve Din Bilimleri
alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri ve diğer bilgi kaynaklannı bir platform altında toplayan,
kapsamlı bilgiye Ttirkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri
tabanıdır. İdealonline içerisinde Ttirk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan,
Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Tiirki Cumhuriyetler tarafından
yaynlanan bu dergiler, ilk kez "İdealonline Stireli Yayın Veri Tabanı" aracılığı ile Tiirkiye'deki Üniversite
kiitiiphanelerinin erişimine açılmıştır. Üniversite kütüphaneleri tarafından aktif olarak kullanılan
İdealonline, yayınların araştırmacılara ulaşması için etkili bir veritabanıdır. İçerisindeki gelişmiş arama
motorlan ile ilgili alana direk erişim sağtayan ldealonline EDS ve Summon gibi uluslararası arama
motorlarında da taranmaktadır. Sistem içerisindeki "Kütüphanem", "Du5/uru Kaydı" ve "Bildirim Al"
özellikleri ile yayın takibini en kolay h6le getirmekle birlikle, geniş filtreleme özelliğiyle de ilgili alana
erişimi hızlandırmaktadır.
IEEEElektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki
yaynlan kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Elechical
Engineers (IEE) tarafından 1988'den giinümüze kadar yayınlanmış 120 den fazla siireli yayın, 900 standart
ve 400 yıllık konferansın bildirilerinden oluşan, 1950 yllarına kadar inen 1,2 milyon belge yer almaktadır.
IEEE eBookslBEE-Wiley eBooks Library'ye IEEEXplore düital kütüphanesinden tek noktada erişim,
kolayca IEEE-Wiley eBook'ları pdf formatında bölüm bölüm indirebilme, IEEE konferans tutanakları ve
dergileri ile entegre edilmiş araına, 19 içerik alanı içinde 700 aktif başlığa pdf formatında bölüme erişim,
Xplore tizerinden keyword 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 böltimüne erişim, eş zamanlı sınlrsız kullanıcı erişimi, aynca MIT
PRESS ile bilgisayar ve mühendislik odaklı inovasyonlan da rişim sağlar
InCites Journal Citation ReportsThomson 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
Science temelleri iizerine yaratılan, "JCR on the InCites Platfrom" akademik camianın bilgelik ve
tecrübesini büttinleştirilmiş bir biçimde size sunmaktadır.
JştorFen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlannı kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde
yaynlanmış 1.624 hakemli dergi içerir. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç)
ttim sayılanna tam metin erişilmektedir.
LedsNexis TotalPatent OneTek bir platform aracılığıyla 60 milyondan faz|a tam metin patente, yaklaşık
50 milyon patent ve patent olmayan atıf referanslarına, yaklaş* 60 milyondan fazla patent familyasına ve
27 milyondan faz|a yasa| 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 dokiimanları çevirme imk6nı verir. 1790 yılından günümüze kadar olan
patent verilerini l07 farklı patent ofisinden (US, EP, WO, DE, FR, GB, CN, JP, KR) alarak kullanıcılannın
bilgisine sunar. Bu ofislerden 32'sinin içeriğine tam metin erişim imkanı sunar. İçeriği her hafta
gtincellenmektedir. PDF indirrnelerinde ya da kurulan alarmlarda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Tiim özelliklerden yllık abonelik siiresince slntrsız olarak faydalanabilirsiniz.
Library, Information Science & Technology Abstrıctş (LISTA)l960 kadar uzanan içeriği ile LISTA,
kiitiiphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce
önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştlrma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan
bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, ktitiiphanecilik,
online bilgi kaynaklannın kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları. 6lO'dan fazla çekirdek dergiyi
indeksler, l20'nin iizerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılaıını indeksler, l960'a kadar uzanır. Güçlü
bir konu terimleri sözlüğü vardır.
LexisNexiş TotatPatent OneTek bir platform aracılığıyla 60 milyondan faz|a tam metin patente, yaklaşık
50 milyonpatent ve patent olmayan atıf referanslarına, yaklaşık 60 milyondan faz|apaleıi familyasına ve
27 milyondan faz|a yasal durum verilerine erişim sağlar. Dinamik arama metotlan ile araştrrna,
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karşılaştırma ve ana|iz etme fırsatı sunar. LexisNexis Univentio adı altında geliştirilmiş akıllı İngilizce

çeviri aracıyla diğer dillerdeki dokümanları çevirme imk6nı verir. l790 yıhndan günümiize kadar olan
patent verilerini l07 farklı patent ofisinden (US, EP, WO, DE, FR, GB, CN, JP, KR) alarak kullanıcılannın
bilgisin" sunar. Bu ofıslerden 32'sinin içeriğine tam metin erişim imkanı sunar. İçeriği her hafta
güncellenmektedir. PDF indirmelerinde ya da kurulan alarmlarda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Ttim özelliklerden yıllık abonelik süesince sınlrslz olarak faydalanabilirsiniz.
MasterFILE Complete Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgl
alanlarına dair kaynaklın bırındıran dünyanın kapsamlı tam metin dergi kıynağıdır. Ek olarak,
referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa,
fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültiirel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok
konuyu kapsar. |922'ye kadar uzanan içeriğinde 2,300'e yakm tam metin dergiye ek olarak, 870'nin
üzerinde referans kitabı,55,100'ü aşkın birincil kaynak doktimanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğaf,
harita, bayrak) yer almaktadır.
MasterFILE Reference eBook CollectionMasterFllE Complete'in tamamlayıcısı olan bu kaynak,
referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur.800'e yıkın tam metin eKitap içeren bu
koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press,
Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar,
bilim, biyografıler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağhk, sanat, seyahat, spor, tarih gibi
kişisel referans konulannı kapsar.

MEDLINETıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danrşma kaynağıdır. PubMed araytizü
iizerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO'nun EBSCOlıosiplatformu üzerinden de

taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için akıllı bağlantı fonksiyonu sunar.
MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani
tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak
Arşiv sayıları l809'a kadar uzanan5,600'den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla
makıle özetleri ile birlikte indekslenir.
Morgan & Claypool Colloquium Yaşam Bitimleri Dijttat Kütüphanesi Biyomedical / yaşam bilimleri
aıaştrma toplulukları için yenilikçi bir bilgi kaynağıdır, Geleneksel basılı ve dijital yayınlardan, büyfü
ölçüde çok daha kullanışlı dinamik bir kaynak oluşturmak için gelişmiş dijital içerikle otorite içeriklerini
birleştiren konferans serisi sunar .

Nıture Publishing Group (NPG)Nature Publishing Group (NPG), ilk yayımladığı dergisi "Nature" 'ın
1869'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 yabilimsel ve tibbi akademik dergilerini okuyucuların hizmetine sunan
uluslararası yayınevidir. İçerisinde Nature, Scientifıc 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 yayınlardır, Yıllar içerisinde çok önemli dernek yayınlarını da btirıyesine
katmış olan NPG, yayıncılıkta kalite ve okunabitirliği önemseyen; aynı zamanda tiim insanların okurken
heyecan duyabileceği içerik geliştirme süreçleriyle bilimin toplumun tiim katmanlanna yayılmasına
öncüliik etmektedir.
NewsBankNewsbank'in Readex bölümü tarih, edebiyat, ktiltiir ve günlük yaşaml yüzyllar di.izeyinde
keşfedebilmek için, takdirle karşılanan Archive of Americana dahil, otoriter dijital yayınlara sahiptir. Joint
Publication Research §ervice Reports l957-1994l957'den 1995'e kadar Sosyoekonomik, politik,
çevresel, bilimsel, teknik ve askeri konularda içerik ve diinyanın dört bir yrnrnjun dergi makaleleri,
kitaplar, diziler ve radyo ve televizyon transkriptleri içermektedir. Foreign Broadcast Information Service
(FBIS) Daily Report ise çalkantılı dünya tarihinin yllar içindeki siyasi anlayışlarına bakış açısı
getirmektedir. FBIS; yabancı hükümetlerden, resmi haber kaynaklanndan ve işgal altındaki toprkalardan
açık kaynaklı istihbarat kaytılannı ve radyo yayınlarını çevirerek, kullancılarına bu değerli arşivi
sunmuştur.
Newspaper §ource PlusDünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı,
gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayt içerir. Ek olarak, televizyon ve
radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günliik bilgileri içerir. 1,200+ tam metin
gazete,l30 haber bülteni,80 milyona yakın tam metin makale içermektedir.ne çıkan gazeteler:The
Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Staı, USA Today, The Washington Post,
The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)Ilaber bülteni kaynakları: AP (Associated Press),
CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China)Televizyon ve radyo haber
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. ProQuest GOVERNMENT DATABA§ESProQuest 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, bölgesel ve ki.iresel olayların eksiksiz ve
zamanında yayınlanmasını sağlar. Arşivi 1980 e ylına kadar geri alabilirsiniz. The New York Times
(l980'den güntimüze) - ABD'de en iyi haber, konu ve sosyal değişimler analiziyle tanınan bir gazete. Wall
Street Journal (l984'ten günümüze) - ktiresel ve ulusal iş raporlannın en yetkili tek kaynağı. Washington
Post (l987'den günümüze) - uluslararası politika ve politika, güvenlik ve ABD htikiimetinin her yönüyle
ilgili raporlaıı ile kendini farklılaştırdı. Los Angeles Times (1985'ten günümüze) - Amerikan Batı'sının
bakış açısı, göçmenlik, eğlence ve çevreye olan ilgisinden öttirü övgü aldı. Chicago Tribune (l985'ten
günümi.ize) - okuyuculan her gün Chicago bölgesinden, milletten ve dünyadan en son haberlerden haberdar
etmek. Tribune, |932'den beri 24 Pulitzer Ödtlltl kazanan, araştrrmacı ve kamu hizmeti gazeteciliği
konusunda bir üne sahiptir.

' Regional Business NewsBusiness Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik
Devletler ve Kanada kaynaklı, lO0'den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı
aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli
kaynaklann haberlerini içerir,

' Science DirectAğırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1,700 dergiye 1995 yılından günümi.ize kadar tam
metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlamaktadır. Aynca mühendislik, tıp
ve beşeri bilimler ile ilgili dergilere tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.ı §obiad Sosyal Bilimler Ahf Dizini Sobiad, Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin
indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal
bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Atıfta ara,İçerikte ara,Üniversite ara olmak üzİre 3 faİl<lı
arama seçeneğİ mevcuttur. Arama sonuçlannda yllara göre sıralama seçeneği mevcuttur. Her makale için
yazar,özet,sayı,yıl,tiir gibi bilgiler arama sonucundİn makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleİer
indirilebilir.

' Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri
indeksleyen bu kaliteli referans aracmın içeriği 1900'lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir
milyon kayıt bulunur.

ı SpringerlinkSpringer'in ana platformu olan Springerlink yaşam bilimleri, kimya, çewe bilimleri,
dawanlş bilimleri, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, sağlık & tıp, fizik & astonomi ve
mühendislik alanlarındaki l300'ün iizerinde dergisiyle küdiphane veritabanı koleksiyonumuzda yer
almaktadır. Makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan Springerlink limitsiz kullanım, kampüs dışı
erişim, basılı kullanım hakkı ve mobil cihazlarda kulla]nım tır"lİil,ı.İlnİiç;;kt"a.--. Springer E-Books

Aşağıdaki "kitap listesi" bağlantılarında 8 farklı konuda listelenmiş 20l3 ylına ait 548l adet elektronik kitap
tiniversitemiz kullanıcılarının erişimine açıktır. Kitap listesindeki kitap iİimlerini Springer Link bağlantısına
kopyalayarak direkt ulaşabi lirsiniz.
' Teacher Reference CenterProfesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220'den fazla hakemli

öğetmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.
' The Belt and Roıd Initiative Reference Source"Bir Kuşak, Bir YoI" çalışmalarını destekleyen tam

metin veri tabanı, onlarca ülkede yıyınlanmış binlerce akıdemik dergi lçerir. Tiirkiye, Çin, Romanya,
Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tiim ülkjlerin dergilerinden
derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bızılan şunlardır;Bilim, coğraffa, çewe, ekonomi ve
finan§, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, siirdiirülebilir
geliŞim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminde görev alan araştırmacılara
yardımcı olan bu kaynak, girişimin başan ile tamamlanmasına katkı sağlar.5,000'e yakın tam metin
dergi,50'den fazla gazete ve haber bülteni, 260'ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi l965'e kadar
uzanan arşiv sayıları içermektedirı TR Dİzin7R Dizin,araştırmacrların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek
amacrYl4 ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR birin'ln kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergileİ,
ULAKBh\{ TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komlteıeİ
tarafından Dergi Değerlendirme 

-Kriterlerine bağlı olarak seçilmekted-ir. uLAKBİı\İ tarrİİİom
oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler İemel konulannda, Diş Hekimliği,
Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu
alanlarında dergilerden oluşmaktadır.
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TurcademyTurcademy, Ti.irkiye'de akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak bu yaynların
dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğencilere kolay bir şekilde ulaştr..ul. 

- 

amacıyla
geliŞtirilmiş e-kitap platformudur. Informascope, alanında öncü uluslararası yayınevleri ile birlikte yıllardır
ytirüttiiğti iş ortaklıklau ve projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübeşini kullanarak, Turcademy e_kitap
platformunu ülkemiz dijital yayıncılığının gelişmesi amacıyla hayata geçirmiştir. İlk aşamada jooo,den
fazla değerli e-kitap ile erişime açılan Turcademy'de yer alan koleksiyona Tiirkiye'den farklı yayınevlerinin
d6hil olması için görüşmeler stirdiirülmektedir. Yapılacak yeni anlaşmalar ile ilk yıl sonunda platformda
bulunan kit4p sayısının arttınlması planlanmakİadır, Tasarımı vt teknik alğapı çalışmaları yerli
mühendisler tarafından geliştirilerek tamamlanan Turcademy e-kitap platformunun ikİnci fazİnda,
ülkemizde yayınlanan ve etki faktörü yüksek akademik dergiler Turcademy'de yerini almaya başlayacaktır.
Web NewsEBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber Üeslemesine
neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda l4.000'den faz|ahaber beslemesi
iÇermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında
erişebilirler.
Web of Science Core Edition2l,2OO'den faz|a diinya çapında yayınlanmış hakemli, ytlksek kaliteli
akademik dergiyi kapsar. (Açık erişim dergiler aanil1 İSO;aen'fazlİ bilim, sosyai bilimler,'§anat & insani
biİimlerde disiPline sahiptir. Konferans bildirileri ve kitap verilerini de kapsamaktadır. Web of §ciençe, fen
Bilirrıleri, sosYal bilİmler, sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri 

-ve 
konferans bildirilerini dtizenli

olarak taraYarak araştrma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara İluş*rnrr, şağlar. Araştırma alaıııızda
YaYn tireten uzman araştırmacılaruı çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkiİerini kullanarak
birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.
World eBook LibraryWorld eBook tibrary a.kademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve
elektronik belgelerin sunulduğu dtinyanırı en büyfü eleknonik küttiphanelerinden biridir. pDF formatında
sınlrsız kullanım ve indirme imkanı elde edebilir, her dilde ,e her konu başlığında 3 milyondan
faz]a akademik araŞtırma kitabına ve belgeye tam metİn erişebilirsiniz. PDF formatında-sınırsız kullanım ve
İndirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap, eşsiz bir birincil kaynak ve nadir bser

\-

3.2.2.Yıllar İtibariylc Kitap Artış sayısı
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3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Projeksiyon 4 4

Slayt Makinesi

Tepegöz

Sayısallaştırıcı l l

Barkod yazıcı 10 l0

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi 2 2

Faks l l

Fotoğraf Makinesi 2 2

Kamera 20 20

Televizyonlar

Tarayıcılar 4 4

yazıcılar l3 l3

Kitap Okuma Cihazı 3

DVD ler 28 28

Güç Kaynağı 3 3

UHF RFID Ödünç Kiti 1 l

Harici Usb Disk 5 5

El Terminali (Mobil

Okuyucu)

l 1

Telefonlar 24 24

Hesap Makinesi 2 2

Ses Kayıt Cihazı 2 ,,

_j._j.l. l)iğcr ltilgi vc l'ckııolo.jik Kaynaklııı,

Cinsi Toplaıı
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4- İnsan Kaynakları

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

\- NoT: Bışkanhğrmrz kıdrosundı ll tdşi görünmekte olııp 2547 sıyılı kınunun t3b/4 mıddesi gereğlnce 4 ldşi farklı birlmlere
görevlendlrilmlştir.

2020 17 1 18 2 20

2019 16 16 l6

2018 16 16 16

2017 l4 |4 |4

20l6 13 13 13

2015 l4 L4 l4

20L4 l3 13 13

20|3 12 |2 |2

20|2 12 |2 12

20ll 8 8 8

2010 9 9 9

2009 4 4 4

2008 2 2 7

4. l- PI]ttS()NIlLİN (iEt-İŞİM İ
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4.6- İdari Personel

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

özürlü İdari personel

Genel ldari Himıctler sınıfi

Sağlık Hiznıetlcri Sınıfı

Teknik Hizmetler sınıfı

Eğitim vc Öğrctim Hizmctleri Sınıfı

Avukatlık Hizmetleri sınıfı

Din Hiznet|cri Sınıfı

yardımcı Hizmctli sınıfı

-2o

İdari Pcrsoırcl (Kadrolarıır Doltıltık Orıırııra Görc)

sıruflındırmııı I(ıitın 
l

Etkek
ı ,,ı

Genel İdari Hiznetler sınıfı l 9 10 l0

Teknik Hizmctler sınıfı
1 4 5 5

yarduncı Hizmetler sınıfı
2 2 2

4 13 |7 l7

Oziirlii ldari Pcrsoııclin IIizınct Sıırıfıııa Görc Dağılınrı

Ilığüm
Orını (%)
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kıiterler Kadın Erkek Toplam

E
§ıL

\i

,.1t'{0

61-80

§!ı|oo

Toplam

i :,il,

ıE|
N

İşitme

işitme ve Konuşma

Zihinsel

ürtapedik

Görme

Eiğerleri

Toplam

üİ
fı]

Iiköğetim

Ortaöğetim

,Öı Lişans

Lisans

yjikşek Lisans

Toplam

4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu

Kıdro

Iiwffi, xç; On Lhııı Uıını y]ıüöü uiını Dokaoİı|:]ll.],i Toplıü'

Şı
y,ı

Irı8üım

0ıııı (%)
§ıyı

Dıİlür
Orııı (7.)

§ıyı
Dıüıtım

Onıı (%)
§ıyı

Dığıtım orııı
. lCol

§ıyı
ırı$un

Onoı (o/o)
§syı

Dıııhrı
Oruı(o/Ş

§ıyı
Topıım lçlııdeİd

r'Y 
,,.,1,,1.;l.

ı Jı b b/8 c c]ı d üı G .l8 I ilg 8

GIH l0 %58,80 l0 %58,80

THs l %5,88 3 %l7,64 l %5,88 5 %29,40

Yus ı '%5,8ü 1 %5,88 2 o/,ol|,76

ToPLAM
ı 7o5,88 ı %5,t8 ı %5,8E ı3 e/o16,44 ı Y!§,8E 17 %100

-2L

Ozürlü Personel Ozür Oranı-Ozür Grubu-Eğitim Durumu

_1.7.ı_ i(lnİi l'cıııııtliı ı'iilinl l)uIuil|o
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Kıdro

ı-§YıL 6-ı0 YIL ı1-15 YlL ı6-20 YIL 2ı-25 YıL
2§YIL vE
üztni Toplım

§ıyı
Dığıtım

Orını

t%,,

Sıyı
Dığ-ıtım

0rını
(%,

§ıy
ı

Dığü
m

Orını
(%)

§ıy
ı

Dığıhm

Orını
(%,

§ıy
ı

Dığbm
Orını

{%)

§ıy
ı

trağhm

Orını
(%}

§ıy
I

l, Toplım.

İçindeld

., Pryı

,,il.. ı/g b b/g c §/ş d d/g G Qlg f ilg §

,'":,i,

Erkek l %5,88 4 %23,52 3 %23,52 l %5,88 9 %52,92

Kadrn l %5,88 l %5,88

rrı,,..,.,]

F

Erkek l %5,88
,, o/ol1,76 l o/o5,88 4 %23,52

Kadın l %5,88 l %5,88

g Kıdın 2 %l1,76 2 %l1,76

TaPLAM |," YıPi§l 1 Z.oı[lr16 1 %5,E8 4 .ş/o23,52 ı 7o§,8E l7 ?'ol00

4.9 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kı.ıİo

23 YAş VE

ALTI
24-30 YAŞ ı1-3§ YAş 36-{0 YAş 4r-§0 YAş

5ı YAş vE
,,ÜZDRİ'

Toptıın

§ıyı
Dğtım
Orınr

(o/o\

§ıyı

Dığtım
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(%,

§ıyı
Dığıtım
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(Yo\

Sıyı
,ıDığıhm;

Orını
(%,)

§ıyı
Dığhm
Orını
(w

§ıyı
Dığıtım

Orını
(%,

§ıyı
Toptçm

İçlıgell
Fıyı

a üg, b ble c clg d dlg e elg f fls G

Gıİ{

Erlıck l %5,88
,) %l|,76 3 %l7,64 J %l7,64 9 o^52,92

Kadın l %5,88 l o/o5,88

THs

Eılıclr 2 %tL,76 2 o/o| l 

"7 

6 4 Vo23,52

,..sıdıı l %5,88 ı %5,88

YH Xadn l %5,88 l %5,88
,, o^||,76

ToPLAM 2 Yıll,76 3 Vol1,64 3 o/cl7164 6 *".'*. 3 Vql1,64 17 l00
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I
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5- Sunulan Hizmetler
Üniversitemizin ihtiyaçlan doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklannı

sağlamak,
Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlanna yanıt vermek.
Güncel bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları

yapmak,
Elektronik referans koleksiyonu geliştirmek
Küttiphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin küttiphaneye

girmesi için çalışmalar yapmak

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Küttiphane ve Dokiimantasyon Daire Başkanlığında, harcama yetkilisi olarak, 5018
sayılı kanun gereği Daire Başkanı atanmıştır. Harcama yetkilisinin görevlendirdiği ihale
yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve satın alma komisyonu tarafindan mali işler
gerçekleştirilmektedir. Taşınır Kayıt ve Taşrnır Kontrol yetkilisi tarafından Taşınır Mal
Yönetmeliği gerekleri yerine getirilmektedir. Harcama öncesi kontrol, iç denetim ve
muhasebe kontrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafindan yürüti.ilmektedir.

-23
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2012 2013 20l4 2017
ii' ' . :l.,.'.,

20ı8 2020

Idari personel 8 |2 |2 13 |4 l5 |4 l6 l6 |7
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II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve lredefleri

Stratejik Amaç-l : Üniversitemizde nitelikli
ve modern bir Merkez Küttiphane oluşfurmak

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

Hedef-2 : Kullanıcılara daha modern ortamda
küttiphanecilik hizmeti vermek

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

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

Hedef-2 Elektronik kaynaklar ve
veritabanlan aboneliğini eğitim, öffetim
amaçlan ve maddi imkanlar ölçüsünde
artırmak

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

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-S:Kütiiphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatmak

Hedef-l : Küti.iphaneye teknoloj ik olarak
geliştirerek iş yükü azaltmak

Hedef-2: Kullanıcıya daha hızlı hizmet
verebilmek

-24
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Birimimizin temel politikası:

l.Üniversitenin eğitim, öğetim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak
2.Daha fazla basılı ve elektronik yayını hizmete sunmak
3. Kütiiphane içindeki yararlanma alanlarını, konforu ve donanımı arttırmak
4. Depolama alanlan ve rafların yeterliliğini arttırmak ve idaresini kolaylaştırmak
5. Kütiiphane personelinin, kullanıcılara destek ve yardımlannı affiırmak
6. Kullanıcı memnuniyetini esas alan (Akademik ve idari personel, öğrenciler ve diğer
kullanıcılar) bir yönetim anlayşıyla hareket etmektir.
7. İşbirliği ve yardımlaşmadan yana olmak.

önceliklerimiz:

1. Üniversitemizenitelikli ve modern bir Merkez Küti.iphane kazandırmak
2. Elektronik kaynaklar ve veritabanlan aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi
imkanları ölçüsünde artırmak,
3. Basılı ve elektronik kaynakları Üniversitemizin eğitim öğretim amaçları doğrultusunda
geliştirmek.
4. Kullanıcılann bilgi kaynaklanndan daha hızlı ve verimli bir şekilde yararlanmalannı
sağlamak
5. Bilgi kaynaklannın seçiminde akademisyenler, öğencilerin ve idari personelin daha çok
katılımını sağlamak,
6. Kullanıcılann daha iyi bir hizmet almasını sağlamak sağlamak.
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III_ FAALİYETLERE İı,İşxİN nİı,cİ vn
DEĞERLENDİRMELER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Tabloya genel olarak bakıldığında 2020 yılı bütçesinde planlanan harcamaların
Yo 6I oranında gerçekleştiği, dolayısıyla iyi bir harcama bütçesinin hazırlandığı ve başarılı bir
performans gösterildiği söylenebilir.

0l- Personel
Giderleri

1.374.000,00 1.374.000,00 %58 784.492,46 589.507,54

02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.

Giderleri

158.000,00 l58.000,00 o/n83 l30.352,32 27.647,68

03.2 Tüketime
Yönelik Mal
ve Malzeme

Alımlan

245.000,00 245.000,00 %99 244.470,1l 529,89

03.3 Yolluklar
6.000,00 6.000,00 %0 0,00 6.000,00

03.04 Görev
Giderleri

25.500,00 25.500,00 %26 6.667,66 |8.822,34

03.5 Hizmet
Alımlan

34.000,00 34.000,00 %89 29.975,00 4.025,00

03.7 Mennkul
Mal

Gayrimaddi
Hak Alım
Bakım ve

Onarım
Giderleri

4.000,00 4.000,00 %54 2.128,94 1.871,06

06- Sermaye
Giderleri

2.440.000,00 2.440.000,00 %58 1.4l0.668,7l 1.029.33|,29

l. l. l. l laziı,ıc Yarclııırı

HAzINE
YARDlMI

Serbest
Ödenek ih)

Gerçekleşme
"'''Durumu%o Agıkiama 

.
Odençği §iılğu \ruğuçlt

Toplım 4.2E6.500,00 ,4.286.§00,00
ı.608.765,20 |,677,734.80
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2- Temel Mati Tabtolara İlişl«ln Açıklamalar

4734 saylılı Kamu İhale Kanunın, 22lb ve 22ld maddesi gereğince 03 Mal ve
Malzeme Gideri ve 06 Sermaye Giderleri ekonomik kodlannda t.655.ı38,82.-TL mal ve
malzeme alımı yapılmıştır. Alım sonrası mal kabulü, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar gereği
muayene komisyonu oluşturularak yaptınlmıştır. 5018 saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunun 44. maddesine göre kabul edilen Taşınır Mal Yönetmeliğinin gerektirdiği
sorumlulukar harcama yetkilisinin atamış oldugu taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafindan
yönetmeliğe uygun olarak yürütiilmüşttir. Ödemler ise 5018 saylı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunun öngördüğü kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön
denetimler ve ödeme sonıası denetimlerde her hangi bir hatayla karşılaşılmamıştır. Tahsis
edilen ödeneklerde, ödenek üstii harcama yapılmamıştır

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başlıca Stratejik amaçlarımızın başında Üniversitemizin eğitim öğetim faaliyetlerini ve
bilimsel çalışmaları katkıda bulunabilmek adına Merkez Kütiiphane kurma çalışmalarına
başlanmış ve sona gelinmiştir. Teknik anlamda basılı dermeyi geliştirmek için çeşitli şahıs, vakıf
ve kuruluşlardan bağışlanan kitaplarla küttiphane dermesi zenginleştirme çalışmaları devam
etmektedir. Ayrıca Kütiiphane programı ile büti.inleşmiş çalışabilecek olan Küttiphanecilik
alarunda yeni bir teknoloji olan RFID sistemi ile ilgili malzeme ve cihazların alımı tamamlanmış
ve uygulaması başlamıştır.

Toplanh Adı Toplanh yeri Adedi

Sempozyum
B.Bilgili Merkez

Kütüphanesi Konferans
salonları

3 Adet

Diğer Kültürel Etkinlikle r
B.Bilgili Merkez

Kütüphanesi Konferans
Salonları

l8 Adet
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3- Performans Sonuçlarrnın Değerlendirilmesi

Stratejik Amaç-1 ı Üniversitemizde
nitelikli ve modern Merkez Kütüphane
oluşfurmak

Hedef-l : Üniversitemizin
Eğitim öğretim faaliyetlerine
ve bilimsel çalışmalanna
yardımcı olmak

Üniversitemizin eğitim
öğetim faaliyetlerine ve
bilimsel çalışmalanna
yardımcı olmak için 2020
yılında çeşitli
veritabanlan alımı
yapılarak 62 veri
tabanına çıkartılmıştır.

Hedef-2 : Kullanıcılara daha
modern ortamda

ki.itiiphanecilik hianeti
vermek

Merkez Kütiiphanemiz
2020 yılında l2.000
metrekare alan sahip
modern binasında hizmet
vermiştir.

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

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

2020 yılında tiim fakiilte
ve yüksekokulların
talepleri bütçe imk6nları
doğrulfusunda alımlar
yapılmıştır.

Hedef-2 Elektronik kaynaklar
ve veritabanları aboneliğini
eğitim, öğetim amaçları ve

maddi imkanlar ölçüsünde
artırmak

2020 y ılında veritab an ı
saysı 62'ye
çıkartılmışhr.

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
Kütiiphane personeli
tarafından sisteme veri
girişi yapılamaya devam
edilmektedir.

Hedef-2 Üniversitemizde
üretilen bilginin daha fazla
bilim insanı ile buluşmasını
sağlamak

Sistem aktanlmaya
devam etmektedir.

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

Hedef-1 : Kullanıcıların
bilgi kaynaklarından daha

hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak

kullanıcıların daha
hızh ve aktif
yararlanabilmeleri için
Kütüphane otomasyon
programı daha aktif
hale getirildi. 2020 yılıı
içerisinde çeşitli veri
tabanı bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.
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IV_ KURUMSAL KABİLİYET Ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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 çalışılmışhr. Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için yararlanabileceği
olumlu hususlardır. Bunlar:

Üniversite yönetiminin desteği
Küti.iphanenin kendine ait bütçesinin olması
Mesleki ve teknik yeniliklerin izlenmesi ve kazandınlması

B- Zayıflıklar

Zayıf yönler Başkanlığımızın başanlı olmasına engel teşkil edebilecek ancak üzerinde çalışılarak
ve düzeltilerek avantaja dönüştiiri.ilebilecek hususlardır. Bu hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Merkezi küti.iphane hizmet binasında öngörülemeyen teknik aksaklıklar
Personel sayrsının yetersizliği

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

%80 Görme engelli
kullanıcıların
Küti.iphaneden
yararlanmalan için
Görme Engelli
Kütiiphaneleri Ortak
Platformu ile çeşitli
üniversite ve
kuruluşlarla protokoller
imzalanmıştır. Ayrıca
saysallaştırma cihazı ve
kabartma yazı yazıcısı ile
desteklenmektedir ve
görme engelli
kullanıcıların
kiitiiphaneyi etkin
kullanımı için bina içi
navigasyon sistemi
bulunmaktadır.

Stratejik Amaç-S: Kütüphaneyi ileri
bilgi teknoloj ileri donatmak

Hedef-l ıKütiiphaneyi
teknolojik olarak geliştirerek
iş yükiinü azaltmak

%90 Kütiiphane personelinin
kullanıcılara daha hızlı
hizmet verebilmesi ve
kullanıcılann
hizmetlerden daha iyi
yararlabilmeleri için
RFID etiketle çalışmaları
devam etmektedir.

Hedef-2ı Kullanıcıya daha

hızlı hizmet verebilmek
%90 RFID etiketi ve ödünç

verme kiti ile ödünç
verme hizmeti çok hızlı
bir şekilde
yapılabilmektedir.
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C- Değerlendirme

Kütiiphanelerin vazgeçilmez öğesi bilgidir. Bilgi kaynaklarının zenginliği özellikle araştırma
kütüphanelerine sahip üniversiteler için büyük önem taşımaktadır. Küti.iphane 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 Kütiiphane binasının 2017 yılında hizmete girmesi birlikte kiitiiphane hizmetleri artarak
devam edecektir.

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

üretilen bilgileri, bilgi teknolojileri yardımıyla sunmak amacıyla 2020 yılında veritabanı sayısı 62'e
çıkartılmışhr.

202l yı|ında da mevcut aboneliklere yeni veritabanlan ekleyerek tam metin elektronik Veri tabanı
sayısırun artırılması sağlanmalı, bunun yanında elektronik kitap sayısı da artınlmalıdır.

Bu ihtiyaçlara yönelik bütçe tahsis edilmesinde artan döviz fiyatları dikkate alınmalıdır. Ayrıca
öğetim elemanı ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda basılı yer|i l yabancı kaynak sayısırun
artırılması hedefl enmektedir.

Sonuç olarak; Kastamonu Üniversitesi kendine yakışan modern, çağdaş ve donanımlı bir
kütiiphaneyi oluşturma çabaları devam etmektedir. Daire Başkanlığı olarak çağdaş kiittiphanecilik
standartlannda 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 roNrRoL cüvrNcE BEvAıII

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
kaynaklann 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 raporlan gibi bilgim dihilindeki hususlara dayanmaktadır.

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

*s,
\\$,,,
YıŞr ULUDAĞ
*daire Başkanı


