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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanhğı

1- GENEL BİLcİrpn

A. Misyoıı ve Vizyon

Misyon

Kaslaınonrı Üniversitesi,nin eğitiııı ve ösetim faaliyetlerini desteklemek amacıyla ÇağdaŞ ve

evrensel bilgiye erişiın hizmetlerinin gerektirdiği her türlü donanım, materyal ve fiziki Şartlarını geliŞtiren

uluslararası seı,i;-e<İe hizınet veren örnek bir kütüphane oluşturmaktır.

Vizyon

Kastamonu Üniversitesi,nin eğitim, ösetim, bilimsel araştırma ve geliŞtirme ÇalıŞmalarını

destekleyen: her güıı gelişip ilerleyen yeni yayınlarla zenginleşen. bilimin son verilerini izlemekle görevli,

uluslararası her tiirlü uiıgi gereksiniınini l*arşılayacak personel. kaynak, teknolojik altyapı ve

hizmetleriylc saygın otorite bir bilgi merkezi olmaktır,

B. Yetki, Görcv ve Sorumluluklar

Yetki

l24 sal,ılı yüksc.köğretim Üst Kurııluşları ile Yükseköğretim Kurı.ımlarının idari TeŞkilatı Hakkında

Kanun Hiikmüııde Kararname ve 50l8 sayılı Kaınu Mali İönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Yetkileri

belirlennriştir

Görcv
-Kütüphancııin düzenli çalışnıasını sağlaınak.

_Kitap. elektronik kaynaklar ve dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak ve ciltlenmesini ve

kataloglanmaslnı yaptl rmak.

_Gerekli her türlü film. fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

_Kütiiplıaııecilik alaııındaki gelişınelı-,ri izleyerck yeni teknoloiinin kütUphaneye girmesi iÇin ÇalıŞmalar

yapıııak

_Kütüphane hizmetlerini Yükseköğretim Kuruınları ile ihtiyaç duyaıı kişi ve kurumlara sunmaktır,
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Kastaıııtıııu Üıriversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaŞkan|ığı, Yüksek -Öğretimin

amacı doğrııltıısuııda. araştırıIa. öğretiİn ve eğitiın gereksininılerini karşılamak üzere, bilim dallarına ve

ı,i|iı.rin ğclişinıine ilişkin her turlİ bilgi kaynİğını saglayarak, kütiiphanecilik sistemlerine uYgun Şekilde

dıizenlelĞrei. ogretim akademisyenĞr. 6gr*.il.r- u. diğer küttıphane kullanıcılarının hizmetine

suııul ıııasıııı sağl aııraktı r.

Kütüplıane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

sorurnluluk

Yönetmelik ve Yönergeler

ytiriirliikteki mevzuat hüküınleri uyaı,ınca hizmetİn yürütülebilmesİ KütüPhane ve

Dokümantasyon Başkanlığını ilgilendiren uygulamaya konulan usul ve esaslara iliŞkin Yönetmelik ve

yönergeler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Yönetnıel ikler/Yiinergeler I\,levz_uıt
'[arih

Taşınır Mal Yiinetmeliği kanru Mali yönetimive

kontrol kanunu

24ll2l2003 501 8

Devlet Arşiv [lizrıetleri
Hakkında yöneıınelik

Nltıhafazasına [-üzıım
Kulırıay,ıiıı [ivrtrk vc
Iualzgmeniıı yok
Edilmesi l{akkında
kanun kararııame

28/09/l 988 3473

Kasta,nonu Ü niversites i

Kütüphaneleri Çalışma
Esasları Yönergesi

Yükseköğretiın Kanunu 04/l l/l98l 2547

Mal Atınıı İhaleleri [.jl,gulanıa
Yönetmeliği

Kamu ihale kaıııınu 22l0l12002 4734
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Rütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

C. İclareye İlişkin Bilgiter

C.l- Fiziksel Yaxıı

Üniversiteınizde araştınnacıların her türlü basılı ve elektronİk kaynaklara en hızlı ve kaPsamlı

şekilde ulaşınalarının sağlancİığı Merkez Kütüphanenin geliştirilınesi için çalıŞmalar sürdürülmektedir

OFİS ALANLARI

ALT BlRtM OFIS SAYISI ln- AÇIKLAMALAR

İdari I'ersonel Of'islcri

Depolar

10

l4

l90.8l

|619,45

okuma saloıı[ırı 70l4.85

42 8825,11Toplam

2- Örgiit Yapısı
Rektor

l---
Rektör Yardımcısı )

Genel sekreter

Genel sekreter yardımcısı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Mudur|u8u i
j

Teknik Hi?metler Şube Müdürlüğü Idari Hizmetler Şube
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daiı.e Başkanlığıınız: Rektörlüık Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir hizmet birimidir,

Üniversiteıniz Merkez Kütüphanesi de Kütüphane ve f)okümantasyon Daire BaŞkanlığına bağlı birim

olarak hizıııet r,erıııektedir. Daire Başkanlığıınıza bağlı Merkez Kiittiphanemiz hizmetleri kullanıcı

lriznıetleri ve tcknik hiznıetlı.r olınak iizcı,c ikİ ana başlık altında toplaıınıaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklır

3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Kastaıııonu Ünivcrsitesi Merkez Kütiiphanesinde otomasyon yazılımı olarak Yordam adlı Yerli

lıir 1ızılıııı şirl,eıiııin küttıp|ıaııc hizıııetleriııe !,tlnelik 1,azdığı program kullanılınaktadır, Yordam BTl9
Turlil,e,dekİ pek çıık iıııiİ,crsite ve kurunı kdttiphanesi taraf-ıııtian tercih edilmiŞ bir Programdır, Tüm

ktıttıpİancciliİ hizııetleri sorunsuz bir şekilile yürütülebilıııekte ve r.veb ara Yüzü ile internetten tarama

sağlamaktadır.-.:'-- :ıvr,.o 
Üniversitenin bilgi birikinıini bir araya toplayıp elektronik arşiv oluŞturmak ve

araştırınacılara srınmak aııracı1,1a Dİpace adlı Açık Aışiv Sistemi kullanılmaYa devam etmektedir,

ToplamArııştırma Amaçlı
(Adet)

Eğitiın Anıaçlı
1Ögrenciler,in

Kullunımına açık
hilgisayar sal,ısı)

tAdct)

ldori Amaçlı (:\dctlC'in*i

l
Yazılını

4ttl6l5l7}tasa t',stil l}ilgisal,ar

tt8Taşınabilir Bilgisayar

3. |.l, \'azılıııı r,c l}ilgisayarlar

-8
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanhğı

3. 1.2 BiRiMivıiz rı.nı,FINDAN KULLANILAN yAZILIM pRoGRAMLARI

- E-BÜTÇE ( Bütçe Otomasyon Sistemi)

- KBS ( Kamu l{arcama ve Muhasebe Bilişiın Sistenıi)

-HYS ( Harcama Yönetim Sistemi)

-TKYS (Taşıırır Kayıt Yönetim Sistemi)

-UBYS ( Ünivcrsite Bilgi Yönetinı Sistcmi)

-EKAP ( Elektronik Kanıu alıınları Platfornıu)

-YORDAM ( Bilişim'teknoloji Daııışmanlık Eğitim ve Elektroııik Sistemleri )

-DSPACE ( Açık Arşiv Sisteıni)

3.2- Kütüphaııe Kaynakları

Kiitiiplıaııeınizde ınevcut olan kitap, süreli yayın ve elektronik yayınlar gerek satın alma gerekse

bağış yoluyla tenrin eciilmektedir. Merkez Kütüphaneye kitap alımı yapılırken Üniversitemiz

akademi syeıı ve öğrenc ileri n tal epl eri di kkate alınmaktadır.

2021yılı içerisinde Kiitüphanemize7186adet muhtelif kişilerden kitap bağışı yapılmış olup, kütüphane

dermesi 59.088 6dete rılaşmıştır.

Yıyın Seçim Komisyonu kurularak 26.03.?02l tarihinde;

l- Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın03.12,2020 tarihli dilekçesine istinaden TURCADEMY,

2- Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın23.02.2021tarihli dilekçesiııe istinaden SCHOLARONE,

3_ Ornıan t;akültesi Dekaııhğı'nın24.03.202l tarihli dilekçesine istinaden SCHOLARONE veritabanı

alımı yapılmıştır.

l0,l2,202l tarihinde toplanılan Yayın Seçim Koınisyon Kararı ile de ;

l_ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 09.07.202l tarihlidilekçesine istinaden UpToDate,

2- Eğitinı Fakültesi DekaııIığı"nın 20.1 1.2021 tarihli dilekçesine istiııaden TURCADEMY veri tabanı

alımı yapılııııştır.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Satın Alınan ve TÜBİTAK EKUAL Kapsamındaki Elektronik Kaynaklar

ğ.SJ9Muııı*h_
Klinik ıızınaıılık alaııları. halk sağlığı vc kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 30 otorite tıP dergisinden

oluşmaktadır. LJzınaıılara günlük uygulamalarıııcla yardııncı olmayı amaçlayan. daha Çok klinik

dergilerclir. 20l8 - 2020 yılları arasındaki dergilere tanı metin erişim imkanı sağlamaktadır.

CABDirect
CABI ürünlerinin tek bir platfbrmdan taranmasını sağlamaktadır. CAB Abstracts Arşİvİ, CAB eBooks ve

Arşivi. Global Healtlı Arşivine ait ürtınlere ulaşabilnıektedir.

C.t l}i\!ışıgçırArşjr:
yaşanr bilimleri hakkında özet bilgiler sunan geniş kapsamlı bibliyografik bİr verİ tabanıdır. Tarım,

veterinerlik. çevre. uygulaınalı iktisat, gıda bilimi ve beslenme konularını İçermektedİr. |973 yılından

itibaren 7.3 ınilyoııcian fazla kayda erişim sağlamaktadır ve her yıl yaklaşık 350.000 abstrakt

eklenmektedir.

CA Br\lıst{ııcfs( li Kl" jA i.. i
yaşam biliruleri lıakkıııda özet bilgiler sunan geniş kapsamlı bibliyografik bİr veri tabanıdır. Tarım,

veterinerlik" çevre. uygulaırıalı iktisat. gıda bilimi ve beslenme konularını içermektedir.

CAğell0ııksArşiı,
Alanında uzman kişiler tarafindan hazırlanan içeriği ile "Yaşam Bilimlerindeki" en temel ÇalıŞmaları

sizlere sunar. CAB eBooks'un tünı içeriği CAB Abstracts tarafindan İırdekslenmektedİr. Kİtaplar dolaŞımı

kolay PDF dosl,aları ile sunulmaktadır.

( }lqbııl l{ r:gl th$ rşiv
7.çC)O'den thzla dergi. rapor. kitap ve konferanstaıı türetilen Global Health, l973'ten günümüze 3

ırrilyoırdaıı f,azla bilimsel kayıt içermektedir. Global Health, dergi. konferans Ve raPorlardan oluŞan tam

ırıeti n ınakaley e ( 90. 000'den fazla) sahiptir.

C.gğh,rİı|gcılıl.u rna!§,Pnii ug
20ll - 20l2 yılları arasındaki beşeri ve sosyal bilimler, bilim, teknoloji ve tıp gibİ konularda dergİlere

tam metin erişim imk6nı sağlamaktadır.

EBscoHosT (EKUAL)

Tam Metin Veri Tabanlanı

.Acadenı ic§gı rch U l ti m alc

Çoı. airıpılnli veri tabanı olan Academic Search Ultimate. sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim,

teknoloji. nıühenciislik ve daha birçok alanda lrakemli tam metin dergileri iÇeren 80 farklı ülkenin

yayıncılarının derlendiğiveri tabanıdır. Özetleri ile birlikte indekslenen 17.900'e yakın dergi, l1.900'den

fazlatam metin dergi. 8.700'e yakın hakemli tam metin dergi ve 5.300'den fazla Web of Science Ya da

Scopııs indeksleriııdeki aktif'tanı metin dergi içerırıektedir.

10
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

BusinessSou rcc[jltimıte
iktisadi ve İdari Bilimler. işletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source

U1timate, alaııında taırı n,ıetin dergi içeriğiııiır yanı sıra sunduğu birÇok farklı doküman türü ile bir

araştırnla aracıdır. Busiııcss Source vcri tabanları; I-larvard, Staııdfbrd, Wharton, MIT, Oxford,

Cambridge. Loııdon Scliool of Economics gibi dünyanın önemli üniversitelerinİn birincil danıŞma

kaynakları arasıncladır. Kapsadığı konulardan bazılan: Bankacılık, çahşma ekoıromisi. ekonometri,

ekonoırıi. ljnans" iktisadi gelişıne, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi. iş ve işletme yönetimi, mali

iktisat. ıııalil,e teorisi. nruhasebe" pazarlama, uluslararası iktisat. üretim yönetimi, yönetim bİliŞim

sistemlç,ri. 1.öııetiııı ve orgaııizasyon. v.b.isacli vr, idari biliınler alanında dergilere tam metin erİŞİm

sağlal,an hir veri tııbanıdır. Veri tabanı içerisindeki taııı metiıı makaleler, l886'lı yıllara kadar geriYe

gitmesiııiıı yantsıra l._]00'clcıı f'azla akacleııik detgide yayıı,ılanan makalelenin taranabilir atıf bilgilerine

de erişmek nriiınkündiir.

(lc!ı[rırlı&. üastlun Hu rrıqeanAı:adcmitSource
orta ve Doğu Avrupa üilkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metİnlerİni İçeren bu verİ tabanı,

hem çok disiplinlidir hen,ı de birçok farklı dilcle yayını kapsar. Aralarında TürkiYe'nin de

bıılunduğu 30,un tizerincle iitkeden 660'a yakın tam ınetin dergiden oluşan bir koleksiYon Sunar. İÇerdiği

koııulardan bazıları: Edebiyat. fen bilimleri, hukuk. iş ve ekonomi. kütüphane ve bilgi bilimleri,

mühendislik" siyaset bilimi. sosyoloji" tarih. tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

§Blg
ERIC (the Education Resource Information Ceııter). eğitim biliınleri literatürü için temel veritabanıdır ve

bıı alanda çalışan tiim araştırmacıların ilk daııışma kaynağclır. Bu veri tabanı. Current Index of Journals

in Edııcation ve llesources iıı Education Index içerisinde yer alan dergilere eriŞim sağlar. l966'dan

güııümüze kaclar l .(ı n-ıilyonda n fazla kayıt içeren ERIC 631 .000'deıı faz|a tam metin dökümana bağlantı

verir.

N| aş!§r$' l L nlbıı| plcje
Bu veri tabanı düıııyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair

kaynakları barıı.ıdıran di.inyanın kapsamlı tam metin dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitaPları ve

kapsaınlı hir görsel koleksiyonu suırar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa" fitness ve sPordan

diııleıııne ve eğleııceye" bilimden kültürel çalışııalara, eğitimden modaya kadar birÇok konuYu

kapsar. l922"1e katlar uzanan içeriğinde 2.300'e yakın tam metin dergiye ek olarak. 870'nin üzerinde

ret,erans kitabı. 55.100,ti aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita,

bayrak) yer alıı,ıaktadır.

MastcrI l l.,li Reil,renceel}ookCollection
ırrıurt.rrııE complete,in tamamlayıcısı olan bu kayırak, referans kitapların elektronik versiyonlarından

oluşturulmuştur, 800'e yakın 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 yayıırevlerinden gelınekteclir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik,

kariyer. mimari. nro<la ve tasArım, sağlık, sanat, seyahat, Spor. tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

_11



\-

.!>-

Kütt Phane ve Dokitmantasyon Daıre BaşRanlığı

Negsnır ıreSgu rı":.tll u s

Diinladaki önemli haberler için taın metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber

bültenlerindeıı ve haber der_uilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin

metinlerini ve popiiler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. 1.200* tam metin gazete,130 haber

büılteni.8O nıilvona yakın taırı ınetin makale içeınıektedir. Öne çıkaıı gazeteler: Tlıe Sydney Moming

Herald (Australia).'l'he Tiınes (UK), Toronto Star. USA Today. The Washington Post, The Philadelphia

Iııquirer, Star T'rilıııne (N{inneapolis) I-labcr bülteııi kaynakları: AP (Associated Press), CNN Wire, PR
Wire" UPI (Uııitccl Press International). Xiııhua (Chiııa) Televizyoı,ı ve radyo haber metinleri

kaynakları ABC Neus (American), ABC (Australian). CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN
Internatioııal. FOX Nervs" I\4SNBC. PBS

Ü*guP_işu:ı,]ıı q! tuış

Opeıı t)isscı,tatit,ıns. l93_]-l955 yılları arasında Amerikan üıriversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık

100.000 ticıkti,ıra teziııe erişim sunmaktaydı. Daha soııra geliştirilen bu kaynak şu anda l902'den

gtinüıııüze kadar ı.ızaııaıı 1.200.000'denfazladoktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi

tanı sayfa resiın olarak gösterir ve yaz.aı adı, başlık adı, konu adı ve ünİversİte adı taraması yapılabİlİr.

llcgionıl [|il si nt sJü lll çıçs
Business Soıırce l,.Jltiınatı. için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada

kaynaklı. l00'den i'azla yerel işletme yayınıırdan gelen tam metinleri sunar. Yirmi yılı aşkın birkapsam

sunan Regional Bıısiness Nervs. The Washington Post. PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların

haberleriııi içerir.

Th e Belta nd Road l LLti3tjle RcferenceSoug:e
"Bir Kuşak. Bir Yol" çalışmalarını destekleyen tam metiır verİ tabanı. onlarca ülkede yayınlanmış

binlerce akaderııik dergi içerir. Türkiye. Çin. Romanya, Rı.ısya Federasyonu. Çekya. Pakistan, İran,

Litvanya ve İpek Yoliı ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı

konrılardarı bazıları şunlardır;Bilim, coğrafua. çevre. ekonomi ve finans, hukuk. internet Ve

telekominikasyon. inşaat ınühendisliği. lojistik, mimarlık. siyaset. sürdürülebilir gelişim, tarım. teknoloji,

ticaret. yapılar" v.s. "Bir Kiışak. Bir Yol" girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak,

girişinıin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. 5.000'e yakın tam metin dergi, 50'den fazla gazete ve

haber btilteni" 260'ın üzeriııtie rapff ve koııleraııs bildirisi l965'e kadar uzanan arşiv sayıları

içerınektedir"

ljrDiıLn'tRDizin, araştırmacılarııı '['ürkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleŞtİrmek

aınacıyla. ULAKBİM tarafindan olı.ışturulmuştur. TR Dizin'in kapsamını oluşturan ulusal bİlİmsel

dergiler. IJI,AKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konuı alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden

oluşan komiıcler taralıntlan Dergi Değerlendinne Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. ULAKBİM
taraf'ından oluşturulnıakta olan TR Dizin: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, DiŞ

Hekimliği. Eczacılık. Mühc,ndislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri

Bilimlcr alt koııu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.
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Bibliyografi k Vcri Tııbanları

19l3-1983 döneminde yayınlaııınış olan 2.000'den fazla yayını

iclari bilinıler alaııındaki ıenıel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5

indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi

milyondan tbzla kayıtın yer aldığı veri

"*\-.

tabanıııcla" çevre mtihendisliği, ekonomi. elektrik ve elektronik mühendisliği. enerji kaYıakları ve

araştırmaları" t,iııans. lravacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iŞ sağlığı ve

güvenliği" kimyasal maddeler ve eczacılık. maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve

İıııhendisliği. otoınotiv miihendisliği, pazarlama ve satış. şirket birleşmeleri, ulaşım" uluslararası ticaret

ve yayıncılık ve tlalıa pek çok konuda birincil öııeme sahip yayınları içerir,

i
Bu arşiv veri tabanı l9l3 ve 1983 yılları arasındaki

çözümlerine. 1,enilikçilerin bulgularına ve teknolojinin

mükemınel bir refr,rans kaynağıdır. 1.400'den fazla

barındıraıı Applied Science & Technology Index

incelemelerini özetleri i le indekslerken" lndustrial Arts

önemli bilimsel çalışmalara" tartışmalı konuların

gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan

süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi

Retrospective: 19l3-1983, aynı zaıTanda kitap

lnclex (19l3-1957) tam dosyalarını da içerir,

4 ı,il.n tl c x lk t ı:tılıs:çt iı. c{ }! 
"!V, 

R" i l sop }

,Bu arşiv koleksi;-oııuJqİ9]Jun 1984,e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birÇok

konuyıı ele alır. yarım yüzyıtdan fazla bir siiı,e için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600'den fazla

dergiye ek olarak 25.000,in tizerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda

tasarımından peyzajmimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu baŞlıklarını kaPsar

Businessi'etioıl lcalsbdqx ilctrosnective: l 9l 3-1 982

iktisacii ve idari bilinrler alaııında dergilere tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır, Veri tabanı

içerisindeki tan1 metiı1 makaleler. l886'lı yıllara kadar geriye gitmesinin Yanlslra 1,300'den fazla

akademik dergide yayınlanan makalelenin taranabilir atıf bilgilerine de eriŞmek mümkündür,

Aclucııtipn!s§&i[tetı,osııectİ},.c:1929-1983 ı !ı j
Education lndex Retrospective, birçoğu hakemli olan 800'den t'azla yayını detaylı bir şekılde

indeksleyerek. araların«İa ltitap incelemeleri de bulunan 850.000'den fazla kayıt sunar. ArŞiv niteliğindeki

literatürcle aranılan bilgi" güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile

ralıatlıkla buluııabi|ir. Ryrıca. eski tarihlere ışık tutnrası açısından orijinal konu baŞlıkları da korunmuŞtur,

Bazı konu başlıkları: çoı._ı<tııttırıti / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve

matematik, hükümet fonları, kütiiplıanecilik, literatür staııdartlan. okul öncesi eğitim, okul Yönetimi,

orta öğretinı. sanat dalları. sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi,

yiiksek öğreııiın...

Elır«ınea n \ii(ı_ıvs«ıİth,c*[ı9 ri§.as:.! 493:. 1 750

John Carter Bro*, Lib"ory iİe İşbirliği içerisinde EBSCO lırformation Services, l750'den önce

Avrupa.da Amerika hakkİnda yaz.ı|an basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti, ToPlamda

32.000'den faz.la kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular: Amerika'daki

_13
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Briıanlılılııı." I-icııı,çr. Kcşiıler. ,\ıncrika'daki Flernenkler. Anrerika'daki F'ransızlar, Amerika'daki dinler

ve iııaııçlar. Korsanlıır Ktile ticareti ve çok daha thzlası...

GrcoıLF'IL§
».e; lıİ ilgiti nıultiıİisipliııer bir veri tabanı olan GreenI;tLE. çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknolojİ

gibi çeşitli ciisiplinler arasıııclaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları Şunlardır; küresel

tsıı,ıtt]a" iklinı değişiklikleri. lıirlilik. ağaçlanclırnıa. tarıııı. yenilenebilir enerji ve geri dönüŞüm. l3.000'e

y,akııı açık ı.,rişiııı ltıııı ıırcıiır kııyıt içereı,ı içereır bı.ı veri tabaırında" 850.000'in üzerinde kaYıt özetleriYle

birl i ktı, i ııdı.,ksleııınç,ktcdi ı,.

Iİgıtuıuititı.t§ğlciıl§ciçlltJeilJıdcJRetJıı§necüvc
Bıı değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlanndaki önemli dergileri yüksek

kalitecle indeksleınektedir ve içerik l907'ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index

lletrospecıir,*: l907-19tl4 1.200'e yakın siiı,cli },a!,ııı. 1.300.000'den fazla kayıt ve 240.000'den fazla

kitap i ııcelı.,ıııesi i ntlcksl cınektedir.

tibra rv, l nliırnı ıı.i,ıt[üc_ iılııgg&'['cc hııolqgıAbstrac[ş{ L_[Şb}
l960 kadar uzanan içerigi ile LISTA. kütüıphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili

araştırmalar için hazıılaılmtştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araşttrma raPOrlarını

özetleri ile birliktc indeksler, İçerdiği konulardan bazı|arı şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge Yönetimi,

hilgi okurl,azarlığıı kataloglanıa. kütıiphancciIik. online bilgi kaynaklarının kullanımı. slnıflandırma, veri

tabanları.6l6,dan lazla çckirdek dergil,i indeksler. l20'nin üzerinde derginin seÇilmiŞ ve öncelikli

say,ılarını iııiiel:slcr. l<)60'a l*ııdar uzaııır. Güçlü bir koııu terimleri sözlüğü vardır.

Mnl)LINıi:
Tı|. saghk ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden

taranabileıı MEDL;NE indeksi aynı zamanda EBSCO'nun EBSCO/ıosr platformrı üzerinden de taranabilir

ve ktitüıphanc. koleksil,cııııınıızdaki taııı metinler için akılh bağlantı fonksiyonu sunar. MEDLINE,

Naıional l,ibrar1, of Mcdicine tarafındaı,ı olı.ışturulmuş MeSt{ (Medİcal Subject Headings) yani tıbbİ konu

terim1eriııi kullaııır. Ağaç diagramı şeklinde ve hil,erarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak ArŞiv saYıları

l809,a kat]ar iızanaıı 5.600'den tazla pubMecl dergisinde yer alaıı 25 milyondanfaz|a makale özetleri ile

b i rl i kte i ııdç,kslen ir.

Neırswlrtş

L.BSC()'ntııı Neşsrtircs adlı veritabanı. Associated Press, United Press Intemational, PR Newswire,

Xinhua. CNN Wire ve Business Wire'ııı başlıca clünya haberlerine süreklİ olarak ve neredeyse gerÇek

zaınanlı erişiııı sağlar. Bu içerik I]BSCO tarafındaıı düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiYon,

Ap F-inancial Nervs. Ap Top News. AP WorldStream, AP U.S. Politics & Govemment, AP 50 State

Reports. Upl Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business. UPI Entertaİnment, UPI SPorts,

UpI Top Nervs. Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kaYıttaki

bağlantıyı takip u.dcrek internet içeriğinin tam ınetnine anıırda erişebilirler. Newswires'ın tam metİn

içeriğinin dizini. tjBSCo tarafından 30 günlük olarak arşivlenir. böylece kullanıcılar araŞtırdıkları

konuyla ilgili son 30 günde çıkaıı haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

\-
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Sociıl §cicııcj§ l"ntlı:x $§jlrıısnective

Sosyal vı, beşeri bilinrler alaıııı,ıda önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aractnrn içeriği

l900'|crin bıışıııa kaılar uzaırır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

l'eaclıc r Rgi'c ı pncç_Centcr

Prot'es1,,onel eğitinıcilere yardııncı olıııak anıacıyla. 220'den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini

özet|eri ilr, birlikte indeksler.

}1'üJlı)gıt}i

EBSCO'nun Wch Nervs acllı veritabaı,ıı. tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse

gcrçek zaıııiııılı erişiııı sağlar. Bu koleksi1,oır lhrklı konularda l4.000'den fazla haber beslemesi

içerııektedir. Scın kullanıcılar, kayıttaki bağlaııtıyı takip ederek intemet içeriğinİn tam metnine anında

erişebiIirler.

Kanıta Dıl:alı Vt,ri Tabınlaırı

Dvn ıı [t§rl : Kıı n ı l i!*i )jıı,ır[ ttiLıta_ Başı _lia kı m A rıc ı

Hı.,kimler taratiııclan lıekinrler için lıazırlanan Dyı,ıaMed ile hasta başında oftaya çıkan klinik sorulara

hızlı. kanıta dal,alı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En öııemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler

tarafından her gün iı,ıcelenir. en güncel kanıta ctayah bilgi ile hastalıklara ve i|açlara dair özetler hazırlanır,

lıazır ve _qüvenilir bilgi olarak sunulur.Değerlendirn,ıe ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok

kategori içeren özetlerde randoınize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak

GRADE'e göre hazırlaııınış güçlü ve zayıf tavsiyeler. hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans

alınan relıberler 1,er almaktadır.Mobil cilıazlar ile her zaman ve her yerden. hem de internet bağlantısına

i hti 1,aç duynıaksızın Dl,ııaIV{ ed' e eri şi m sağl anabi l mektedir.

l].lpçJ"a!ll lıı§ıu.içı,_c .!ıılı,l,p;ıl

Emeraltl. işletnıc ve yiirıeıiııı alanlarında önde gelen bir araştırma koleksiyonu yayınlamaktadır ve eğitim,

kiitüphanc-cilik, miilıendislik ve sağlık ve sosyal hizınetler gibi uygulamalı alaı,ılarda güçlü yönlere

salıiptir. Emerald lıısigtıt, x*üz binlerce dergi ınakalesi. kitap ve eğitim vaka çalışmaları sunan özel bir

araştınna platfbrınudur.
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GAı-r: (;Rt',xı,ııRİ

Arcl}iı"gş!!ılxıugd
Tarihin öneırli ıınlarını lıelgclendiren mikıofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş, her
biri 5.000 iIc 2()0.0()0 arasında sayihdaıı oluşan bu özel koleksiyon, araştırmacılara birincil kaynak olarak
sıınulınakl,adır. Özellikle Osıııaıılı Devleti" Türkiye Cumhuriyeti" Ortadoğu ve Kuzey Afrika hakkında
diplomatik raporl arı sunııaktadır.

.tJ_tç nı i ı l}.ı:iı]l;} rı *\ggtc h

Archivc's I iııboutıd. l'hı' lrinancial ]'imes Historical Archive (l8S8-2010), Nineteenth Century Collections
Online ve 'I'lıc I'inıe Digiıal Arclıives veri tabanlarına bu platlbrnı üzerinden erişebilirsiııiz.

Chıtham [lousc ()nliııc

Da il*,.}t ıi l, i l is.tı ı ıtal A ı,c lı ir e. l 896_20{|4

lıırlı*ı,üic İıri ıl lttt l}gı hq
BaŞta İslami biliınle'r olınak üzere haclis. fıkılı. şer-i hukuk alanlarında dönemin alimlerince kaleme
alınmış olan hirçok el 1,aznrası esere ek olarak lS.yüzyıldan 19. yuzyıla kadar İslam coğra$asında
yazılınış olaıı astronoıni" tıp, mühendislik. edebiyat, tarih, islam fblsefesi, co$afua ve daha birçok bilim
dalında yazıldığı dönem itibariyle düinya bilimine yön vermiş eserlerin orjinal kopyalarını sizlere
suıımaktal,ız. Koleksiyonuıı büıyük hir kısını "|3ritish Library" nadir eserler koleksiyonundan
sağlaııııııştır.İhn-i ll.tişd. İbn-İ llaldun, İbıı-i Muhammad al-İdrisi, İbn-i Bacce, Farabi. Gazali, Batalvaysi,
İbn-i Sina gibi dönenıiııi ve kendisinden soırra gelen biliın insanlarını da yönlendirmiş olan bir çok alimin
el yazması eserlerini bu koleksiyonda inccleyebilirsiniz

[iighteenth Centuı\ Cııllectioııs Online

(iiıIq l(qrısl'ıult

( i iı lc \,"lı.! u iıJ[ğ.i.çıt, l ı ç* i iıı,ıı rv
Tüm disiplinlerdc ihtiyaclarinizı karsilayacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir.
Oğrenciler, araştırmacı|ar" prof'esyone|ler ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap
koleksiyonudur, Turkcc ara,vuz, MP3 olarak dinleyebilme/indirebilnıe, atif araclari ve daha bircok ozelligi
ile kullanici clostu kitap platfiırnıudur.

l{ atiçınııl ( itııgrı lılı ic Vi rtııııl l, i [ıı,ı rr,

İnsanlar. kültürler. kc,şiller ve doğa üzerine dünyanın en tanınmış ve en etkili yayınının 1888-

20l2 yılları arasındaki eksiksiz tan,ı metin erişimli arşividir. _
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N inetgenth Centıı n, (- ollccticıns (}n line (N(-'C() l

i'eirvcıitçıırtİı"

"l hel" i ni nciı'|'i ıE es 1-1 istıı rica lA rclı iı,e

l888-20l0l888-20l0. Londra baskısının ilk sayısından 20l0 yılıııa kadar tüırı sayıları sağlamaktadır ve

arşiv lıer 1,ıl geııişlenıeye devanı etıııektedir. I-Ier makale. reklam ve borsa şirketleri listesi hem ayn olarak

lıeııı dı, taııı sayib ve güııüıı sayısı kapsaınında gösterilmektedİr. I{er öge lrızlı bulanabİlmesİ ve

incelencbilıncsi içiıı konu vel,a başlığa göre sınıffandırılmıştır. Bu koleksiyonu ekonomik gerileme ve

düzelnıe clöııemlerini araştirınak. temel ekonomik göstergeleri ve ktiresel mali krizin uyarı sinyallerini

aıılanıak vc eııdüstriııin gelişnıcsini grafi kle göstermek ve çök daha fazlası için kullanabilirsiniz.

T h g J || ıçtJi3İ§d l,oqdjııı &ıvs Histo ricıl Ar§b ive. l il42-2 003

T§g! 44epçuıtcn.ıJU,IitıL\rchivc. t 986-2(,L1 2

The Clobal eJourııal Library. online olarak 11.100'ün üzerinde yayıncı ijzerinden sunulan milyonlarca

makaleye kesintisiz crişiın sağlar. Farklı yayıııcı sitelerinden edinilmiş tam metin bağlantılar ile e-

dergilere erişinı sağlayan biiytik bir veritabaııına sahiptir. lnformaWorld, çevre bilimlerinden güzel

saı"ıatlara. bilgisayar bilimlerinden ınühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe

sahip bir veri tabanıclır. Açık erişim dergilerde 7.00.000 makale. l32 ülkeden 17.000 açık erişim dergi

içerir.

Th e S ıın{uı: [!ın§s DiqitçLA rclıive. l 82?-200(ı

'IiıeTi nıesniııita lA rc h ivç
'l'he l'iınes. l785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem dünya liderlerine

hem halka hitap eden, öclülltı" devanılı yayım yapan en eski günlük gazetedir. The Times Dijital ArŞİv,

200 1,,ılı aşkın tanı ı]ıctiı,ı tıpkı Lıasımlardaır oluşan. l785'deıı bu yana süregelen tüm sayfalarıyla 19. ve

20. yiizyıtın en saygın çevrimiçi kaynaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyada orijinal olarak

yayıınlanaı,ı kayııaklar çeıçevesinde en iyi bilinen ve en çok atıf alan gazete arişivine ulaŞmak iÇin

araştırmacılara eşsiz bir firsat sağlar. The Tiınes l785-2008, l785-1985 versiyonu olan 200 yılllk arŞİve

22 yıllık bir eklemeyle kullanıcılara sunulur.

Thç}!i*4!.e_ i]ıışt.Qnline: $-rıh-lşıgeli Relıtioış., t 9l 7-t 97{l

Tbg.}tiıLdle.l]ıst Onli[e: t rao. l 9 1.1-1 97{

InEıı(EKı.iAt"}
F]lektrik ve elektroııik. bilgisayar. bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki

yayınları kapsaınaktadır. lnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instİtute fOr

Electrical Engiııeers (IEE) tarafından l988'den günümüze kadar yayınlanmış 120 den fazla

süreli yayıı-ı.900 standart vc 400 1,ıl!ık konferaııs!n bildirilerinden oluşan. l950 yıllarına kadar

inen 1.2 mil1,on belge ver alınaktadır.
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.l stor 4 rc lı ivç.ltrıı rn ıı lÇoıı tt ıı t( il K[ iı\L }

JS'I'OR" akaıJcnıik dergiler. kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan dijital bir kütüphanedir. JSTOR
70'ten l'az|a disiplini kapsayiın akadeınik araştırmalar içeren disiplinleraraso bir veri tabandır.

}ienıltlt1ü FlKl],\Li
Ir4endı,le1,. araştırmanızı orgaııize etmek. çevrimiçi işbirliği yapmak ve en son araştırmaları keşfetmenize

vartiııııcı olıııak aı,ııacıyla oluşturulmı.ış bir ret'erans yöneticisi ve akademik sosyal ağdır: Otomatik olarak

biblilogrııiialıır oltışturınak. Diğer araştırınacılarla çevrimiçi kolayca işbirliği yapmak, Diğer araştırma

yıızılıııılarıııciaıı nıakalclı,ri kolayca içe aktarmak. Kiğıtlarınıza çevrimiçi olarak lıer yerden erişmek

aıııacı ı lıı kul laııı labi lıııç,ktı,di r,

proQUIST Ün[ıNı,nnİ

cıı rıııııtı.iru sllost,a rch Data base

COVlD_ l9 ve tiiğcr koronavirüslerle ilgili dergilerdeı"ı. ön baskılardan. konferans bildirilerinden,

lezlerdeıı ve diıha lhzlaşındaıı giivenilit içeriği bir araya getinnektedir. Bu veritabanı. yalnızca açık

erişimli dergilerden alııraıı içeriği değil. aynı zamanda dünyanın dört bir yanından büyük yayıncılar

tarafından ücretsiz olarak sunulaıı ön baskıları ve ek içeriği de bir araya getirmektedir. Bu çok yönlü

içerik seti. panclemi soıırasında ortaya çıkan acil sorularııı yanıtlarını araştırmak için öğrencilere,

araştırınacılara ıe sağlık uznıanlanııa yardııncı olınak için tasarlanmıştır.

PcriodicılsA rch ivc()ırline
Periociicals Archive Oırliııe. sanat, beşeri bilinıler ve sosyal bilimleıdeki akademik süreli yayınların arka

dosyalarını elektrtınik olarak erişilebilir kılan ve yüzlerce baş|ığın aranabilir tam metnine erişim sağlayan

büyiik bir arşivclir. Veri ıabaııı iki yüzyıldan fbzla içeriği, 37 teınel konu alanını ve birden çok dili

kapsaınaktadır.

Prıı()ucstDissertıtitıns&'i' ht,ses (] loba l( E Kt]AL)
Sahip cılıJuğı_ı 4"5 ınilyoırclaıı fazla tez ile ProQı,ıest Dissertatioııs & Theses (PQDT') dünyadaki en geniş

kapsaı,ırlı tez veri tabaırı«lır. 2.5 milyondan t'azla başlık tanı metin olarak yer almaktadır. Bu başlıklar

sayt'a. ınicrofc,ırm ve clektronik lbrmatta (eğer aboneliğiniz içeriyorsa) yer almaktadır. ProQuest

Disseı.tatitın &'llıeses kuruınsal aboneleri l997'den önce yayınlaııınış binlerce başlığın yüzlercesine,

avrıca l997'de.n giinümüze yayııılaırınış başlıkların tamamına dijital formatta online olarak

erişebilmektedirler. PQDT lıaftalık olarak güncellenmektedir ve tam ınetin arama yapmaya İmkan

tanıınaktadır.

Pıı lılicivAı,aila|ılc('ııııtt,ııti}ılahase
Diğer veritabanlarıııı ve koleksiyonları tamamlamak üzere tasarlanan bu verİtabanı, dünyanın dört bİr

yanından bir dizi farklı kaynaktan kamuya açık bilimsel içerik için bir araya getirir veya tam metinlere

bağlantılar sağlamaktadır. Açık erişinı dergilerinin yanı sıra arXiv gibi ana konu havuzlarından gelen

içeriği içermektedir. içerik. dergi nıakalelerini, ön baskıları, kitapları, konferans bildirilerini ve raPorları

kapsamaktat{ır.
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Sagc
20ll - 2014 1,ılları arasındaki işletnıe. beşeri bilimler. sosyal bilimler fen bilimleri. teknoloji ve tıp gibi

konularda l l l4 ( l96'sı açık erişiırı olınak üzere) dergiye tam ınetin erişim iınkanı sağlar.

Scicıı«,D i rcct Frecil ıını(iııllection ( E K[j A L)
Ağırlıklı olarak fen biliınleri alaııındaki 1.700 dergiye l995 yılından günüınüze kadar tam metin erişim

imkanı verirken. önceki yıllara da bibliyografik erişiın sağlaınaktadır. Ayrıca ınühendislik, tıp ve beşeri

bilinıler ile ilgili dergilere taıIı metin erişiın olanağı sağlamaktadır.

Serı|ıııs( i,]K I j,\l,)

Disiplinler arası. diinvaı,ıın cn tıüyük absırakt veri tabaıılarıırdan biridir. Scoprıs l960'lardan itibaren

abstrakt bilgilcri ile 1996 yılındaır itibaren atıf bilgilerini bir ofiamda sunan veri tabanıdır.

SprinucNıtu rc- Springerlink ( EKtjA[,)
Springer'in aııa platlbrmu olan Springerlink yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri,

bilgisayar biliıni" ınalzeme bilimi. matematik. sağlık & tıp, fizik & astronomi ve mühendislik

alaıılarındaki l300'iin üzcrinJe dı.rgisille küııiiphane veritabanı koleksiyonumuzda yer almaktadır.

Makalelere tam ıııcıiıı crişiırı iınkanı sağlayan Springerlink limitsiz kullanım" kampüs dışı erişim, basılı

kullaııım lıakkı ve mobil cil"ıırzlarda kullanınr öz.elliklerini içermektedir. Springer Nature - Adis
(EKtjAL)
Springer'in yan plattbrmu olıın Adis lbbi araştırm4 uygulama ve öğretim; ilaç düzenlemesi ve geri

ödeme: finans ve danışmaıılık gibi ilaç ve biyoteknoloji endüstrisinde çalışan küresel kitleyi desteklemek

amacıyla yayınlar sağlamaktadır.

§pringerNıtur*- PıIgrır,cl|acnıillan.lrıu rnıls(E K1.1AL)

Spriııger Natrıre'ııı bir parçası cılarak Palgrave Macınillan. diııamik bir dergi yayıncıs! ve l70 yılı aŞkın

akadenıik yayıncılık geleneği ile porttöy. politika. uygulama ve sosyal etkiyi vurgulayan yüksek kaliteli

içerik sağlayan 40'tan fbzla dergi içerir. Dergiler. uluslararası alanda kendi alanlannda lider olarak

tanınmakta ve demekler ve kuruııılarla işbirliği içinde yayınlanmaktadır.

SpringerNaturc-
Nature Publishing (iroup (NPG). ilk yayımladığı dergisi "Nature"'ın l869'daki ilk sayısından itibaren,

bilim dünyasında çığır açan çalışmaları kolay ve ilgi çekici bir üslupla yayımlama ilkesini misYon

edinnıiş" Feıı. Yaşiım Bilinıleri ve Moclen TIP konusundadünyanın en çok talep gören akdemik

dergilerinin yabilimsel ve tibbi akademik dergilerini okuyucuların hizmetine sunan uluslararası

yayınevidir. içerisinde Nature. Scientific American. Nature Genetics, Nature Materials ve ISME Journal

gibi 90'dan fazla akadeınik derginin online olarak sunulduğı.ı dergilerinin lrer biri kendi alanında bilime

yön vcrcn özel yayınlardır. Yıllar içerisiııde çok öneırıli dernek yayınlarını da bünyesine katmıŞ olan

NPG. yal.ıncılıkta kalite ve okunabilirliği öııemseyen; aynı zamanda tüm İnsanların okurken heyecan

duyabileceği içc.rik geliştirıne stireçleriyle bilimin toplumun tüm katmanlarına yayılmasına öncülük

etınektedir.
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'fa1,!or& F rancis( [i Kt :,A L}
Teı'ııiz. sezgisel ve uyı-ınrlu kullanıcı arayüzl| ile geliştirilmiş keşfedilebilirlik ve kullanım kolaylığı
sağlamaktadır. Araına ve göz atırıa fonksiyonları ilc 2400'den fazlayayınaerişim inıkanı vardır.

Tıırcaılem},
Turcademı' T'İiı'kiYe Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanında olan
Adaleı Yal'ıııcvi. Anı Yayıncılık. Gazi Kitabevi. Palme Yayıncılık, pegem Akademi ve Seçkin
YaYıncılık'a ait "1000'i aŞkın Türfue akadeınik kaynak elektronik ortamda kullanıcılarımıza
sunulınaktadır. Doğa bilimleri. hukuk. nıülrendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler
alanlannı kaPsaYan dermesi ile Turcademy platformu kullanıcılarına Türkçe akademik içerik
sunmaktadır. e-KitaPları görüntülemek ve indirebilmek için kurumsal e-posta adresinizle kayıt olmanız
gerekınektedir.

Weiıııfiicicıtcc (lııı,çEıiition
21.200'den fazla diiıı,va ÇaPlnda yayıı,ılanınış hakemli. yüksek kaliteli akademik dergiyi kapsar.(Açık
eriŞim dergiler dahil) 250'den fazla bilim. sosyal bilimler, sanat & insani bilimlerde disipline
sahiPtir. Konferans tıildirileri ve kitap verilerini de kapsamaktadır. Web of Science, fen Bilimteri, sosyal
biliıııleı sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri ve koırferans bildirilerini di2enli olarak tarayarak
araŞtırma alanınızla en ilgili Ve Prestijli yayıntara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızdayayın üreten
uzman araŞtırmacılaı'ın ÇalıŞmalarındaki ı,eferaııs bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili
tüm ka!,ttlara lİııkler verir.

WileyonlineLibraı1,
2jlll ,louı'ııats l' . The Coclııane l.-ibraı,.v, cunent Protocols, eMRWs ve veri tabanları erişime
açılmıştır.

worldscientifi cci}cıoks
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l}tll$mii l,itap
Pt'rılı'x]1[ }'ü\,ın { e_

dergi ı

Elektronik Yal,ın
{Vşiİabıııı}

Diğerlcrı ıIi-Kitap] '1-oplani

59.(_)ıt3 25.-r55 s "168.936 553.387

I cıpiaııı 5ç.l]İ8 ai ii§ ü 4fı8_936 -isj,.]87

201 5 2016 2018 201.9 2o2o 2021

Kitap sal,ısı 32.39:ı().9(X) 37.000 40. l 08 1:i.798 5l .902 59.088

3.2.].}'ıllar İtiharil le Kitap Artış sar, ısı
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3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kütüphane ve Dohihmantasyon Daire Başkantığı

Cin.,ti İdııri Anıaçlı (Adet) Eğitim Aırıaçlı
(Adet)

Araştırırra
AmaçIı (Adet)

Prdeksi.ı,on
_1 3

Sayısallaştı rıcı ı l
Bıırktıd Yıızıcı l0

10

Fotokopi Makinesi "'
7

}'alrs
l

Fotoğraf Makinesi ,)

7

Kamera 20 20
'felevizyonlar

I
1

Tarayıcılar 4
4

YazıcıIar l3
13

Kitap Okuma Cihazı l t
DVD lcr 28

28

Güç Kaynağı
_,l

3

tJl{F RFlD Öoünç Kiti 4
4

HariciUsb Disk )
5

El Terminali (Mobil

Okuyucu)
l

1

Tclcftınlar ,)l

24

llesap NIakinesi 2 7

Ses Kal,ıt Cihazı 2 2
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KüttJ phane ve DoKtj mantasyon Daire Başkantığ ı

"1- İnsan Kavnakları

Kütüphane ı'e Doküimaııtasyon Daire Başkanlığında görevli personele ilişkin bilgiler
aşağıdaki tablcılarda bel irti lınişti r.

PF:ıı§o]çı.:ı.
{B)

202l 13 1 14 2 l6
1 t8 2 20

2019

202a

16 16

2018 16

17

16

l6 16

2$t7 7ltt l4 l4
20x6 13 13 13

20ı5 14 l4 l4
20|4 IJ l3 13

2013 12 12 |2

2012 |2 12 |2

20 11 8 8 8

2010 9 9 9

2009 ,1 1
+

2008 2 j
2
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4.1- İdari Personet

Rütüphane ve DoRümantasyon Daire BaşRantığı

lliınet sınıilanı!ırmarı lrıdın 'l'oplıml)ııkı

(icnel ldarı [.lizınctier Sınıi'ı
1 5 7 7

o/o14

'I eknik I lızııet]cr Sınıll
l _] 4 4 9/o26

1'ırıJııııcl ! lilnıjtlç[ §ıi1!l'i

2 2 ") o,/o12

Stırekli lşçi Sınıli

Akadeınil

l 2 2

"'

I

o/ol

0/o6

'[trplını -ı
, 9

I
l6

İdari Pcrst,ıııel (Katlrtilaı-ın [)tılııltık ()raııına Giire )

\-

-24

l

§rkek Boş Gencl
Toplım

Doluluk
Orın(?6)

l l

l6 0ı6l00



Sz-

o

l 7ğ

o\

s
J_

s
'J|a\

s
€ ,JB

t ,Jlİ

ğ5-i

ü

.l

rl

s
6 .: 0Q,ğa

pr§
6

a,

a

U.
ta

=;-4

6
,}

lt

?:

6
i 

'a(

N
li

,,

a|

o\
\o {

6
?.ö

s
ğ\

s *n

a" i'aİ
H.İ

İrE

o
6

ıtuIIIŞEo lauosJad lıaı.u§aızgs a^ IJğp! .ılluıapu>lv -t.I.t

ıŞryuey§eg a4eg uoise1ueıap\oq aı aueqdnpny

^

Fl
6
f

p
a

aA
Dğ

t,

6
a





9z-

nıunJn(I ulllEı ulıauo§Jşd !JRpı -z.İ

(,(,ltr ll l!t'ırro ı

9.,L 9o/"

ıl9ı l

l l5.I llıitı§

tlo""
sll^

szyo İ 90o 6lo st{l

ttoh ?r9o
ll]{.)

ı, J ıp J F ;],

l
I

l.l *t u

ıJğs
(!6,1uso

u4ııLü
hls |ü.l ıluo

rqışıo ı Üğs
(tt,

ıücJo uıxŞt(!
ıı6| !rr,,o

uıtı}ğq
l tİ.{, ı ırrıo

tiğs
l i,r } ııuo
rolŞuo

ıtıl§

ılpn ğQ rı,ı ulıüTOıİ!

ıŞılueıl§eg eqeo uo&seıueıunıoQ a^ eueqdnınN

9l t

,

ı

I

!

!

l

l

L

E ilp lıı t
I

l

q(pİ!ı
l,it İ llöPut'ı uİıdoİ tft§ r{t§

a



Kütüphane ve Donümantasyon Daire Başkanlığı

iradro

ı-s 1,1L $-ı0 },ıİ. l1_ı5 },ıı, ı6_20 Tıı. 21_2§ l,tl ı§ YıL Y§

üzı:nl
Toplım

Sa

yı

Dsğıtım

0rını
(%l

§ıy

ı

Dnğıtını

Orıııı (o/oI
§ayı

Dağııı

m

0ranı
(nal

§

ı
yı

Dığıürn

Orını
(%)

§ay

ı

l)ığıtıııı

Oranı

("/o\

Sıı,

ı

l)ığıtım
()ranı

|o/ol

Toplım

İçindeki

Payı

!l alg b h/n cE d d/g a e/g f ilg

1 o,'ol3 1 9;,l3 9,o6 _5
o/o32

Kadın l or'06 l oh6 1 %12

06

I

9 i,6 9tıl 3 1 %25

Kodın

Kadın 9ol 3 1 %|3

0,"6
l %6

i rkek l 9;,6 %6

l 0,./6 l 0/o6

oAı 9 1 o/a6 7 o/"44 3 Vo|9 2 o/o12 16

,ı.3- idıl ı'i l)ersıını:lin llizıııct Siirtsinc (iiirc [)ığılıını

-27

Sıy

c

J}

J

,
l

,roPLA,Iu J ğ/o|ü0



\-

4.4 - İdari Pcrsonelin Yaş İtibariyle Dağılımı

KİItüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşRanlığı

5- Sıınulan Hiznretler

Üııiversitemizin ihtiyaçları doffı-ıltusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak,
Üniversitenıizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek.
Güncel bilgiye hızh ve kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
El ektroni k referaı-ıs kol eks iyonu gel iştirmek

_ Kütüıphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için
çalışıııalar yapnıak

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistenıi

Kütiiplıaııe ve Doküıııaı]tasyoı1 Daire Başkanlığında. harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı kanun
gereği Daire Başkaı'ıı atanı,ı,ııştır. [laı,carııa yetkilisinin görevlendirdiği ihale yetkilisi. gerçekleştirme
görevlisi ve satın alına koınisyonu tarafından mali işler gerçekleştirilmektedir. Taşınır Kayıt ve Taş,n,.
Kontrtıl 1etkilisi tara'llııdan 'I'aşınır Mal Yönetıneliği gerekleri yerine getirilınektedir. Harcama öncesi
koırtrol" iç dcııctiııı \,c nıuhasebe koııtrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı taraf'ından
yiiı,üti.ilınektcdi r.

\-.
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II- AMAÇ r,e HEDEFLER

A. I}irim Anıaç ve Hedefleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hedef-l :Llııiversitemizin eğitim öğretim
thal iyetlerine ve bilimsel çal ışmalarına
yardımcı olrnak

Stratej ik Amaç- l : [-ln iversitem izcle n itel ikl i ve
modern Merkez Kütüphııııe oluşturnıak

Hedef-2 : Kullaıııcılara daha ı.ııodern ortamda
kütüphanecilik hizmeti vermek

Hedef-l Bilgi kaynaklarıııııı seçiıninde öğretim
üyelerinin. öğrencilerin ve idari personclin daha

çok katılımını sağlamak.

St ra tej i k A m a ç-2 : Ü ı,ı i v c rs i teır i n c,ğ i t i nı -
öğretinı ve araştırmalarııra yöııelik Kütilphane
dermesini basılı ve elektronik kaynaklar
yöııünden zengiırleştirmek

Hedef-2 E lektron ik kaynaklar ve veritabanları
aboneliğini eğitim. öğretim amaçları ve maddi
imkanlar ölçüsünde artırmak

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

Stratejik Amaç-3: Üniversitemizin bilgi
birikimini elektronik ortamda depolamak

Hedet'-2 Üniversitemiz bilim adamlarının daha
fazla bilim adamı buluşmasını sağlamak

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

Stratejik Amaç-.l: Lliznıet kalitesini ve

çeşitl i l iğin i arttırmak. kıı I lan ıc ı nıenınuniyetini
sürekli kılınak

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

Hedef_ l : Kütüphaneye teknoloj ik olarak
geliştirerek iş yükü azaltmak

Stratejik Amaç-S:Kütiiphaneyi ileri bilgi
teknolojileri donatınak

Hedef-2: Kullanıcıya daha hızlı hizmet
verebilmek

Strateiik ı\ıııaçlar

30
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KÜtÜphane ve Dohtımantasyon Daire Başkanlığı

B. Teınel Politikalar ve Öncelikler

Birimimizin tcmel politikası:

1.üniversitenin eğitim. öğretim ve araştııma faaliyetlerine destek olmak
2. Daha fazla basılı ve elektronik yayını l.ıizmete sunmak
3. küliiphane içindekivararlanma alanlannı. kontbru ve donanımı arttırmak
4. DcPcılaıııa alaııları r'e rıflarııı yeterliliğini aıttırmak ve idaresini ko|aylaştırmak
5. kütııphane personelinin" kullanıcılara dc"stek ve yardımlarını arttırmak
6, Kullanıcı ıneınnuniYetini esas alan (Akademik ve idari persoııel. öğrenciler ve diğer kullanıcılar) bir
yönetim anlal,ışıyla lrareket ctmektir.
7. Işbirliği ve 1,ardınılaşmadan yana olmak.

Önceliklerimiz:

1. Üı,ıiversiteınizc ııitelikli ve ınodern bir Merkez kütüphane kazandırmak
2. Elektronik kaYnaklar ı'e veritabanları aboneliğini eğİtim, öğıetim amaçları ve maddi imkanları
öIçiistinde aı,t ırnıak.
3. Basılı ve elektronik kaynakları Üniversitemizin eğitinı öğretim amaçları doğultusunda geliştirmek.

4. Kullanıcıların bilgi kaynaklarından daha hızh ve verimli bir şekil<te yararlanmalarını sağlamak
5. Bilgi kaYnaklarının seÇiminde akademisyenler. öğencilerin ve idari personelin daha ço[ katılımını
sağlanıak.
6. Kullanıcılarııı daha iyi bir hizmet alnıasıııı sağlamak.

\<_
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2- Temel Mali Tabtolara İlişkin Açıklamalar

4734 sallılı Kanıu İlıale l(aııuııun ?2la^ 22/b ve 22ld maddesi gereğince satın almagerçekleşlirilnıiş. ödeııck iistii lıarcanra yapılnramıştır.

1-Fıaliyet ve Proje Bilgileri

tjniversitenıizin eğitinı öğretiın tbaliyetlerine ve bilimsel çalışmalanna katkıda bulunabilmek
anıacı)'la [,4trkez KtittiPlııııe ktırulnıııştur.]'cknik anlaında basılı «lernıeyi geliştirmek için çeşitli şahıs,vakıf ve kııruluŞlardaıı l'ıağışlaııan kitaplarla kütüphane clerınesi ,"ngi,İı.şti,-e çalışmaları devam
ctınektedir, AYrıca KiitiipIıane programı ile bütünleşmiş çalışabilecek olaİ rtıtuptıane.ili[ alanında yeni
bir teknoloji o|an RFID sistcıni ile ilgili nralzeıııe vc cihazlarıır alımı tamamlanmış ve uygulaması
haşlamıştır.

Toplantı Adı Toplantı yeri Adedi

Koııgrc vc Scııpozr unı
B.BilgiIi Merkez

Kutuphanesi Konfcrans
SalonIarı

5I

Veri''l ıhanı llılgılendırınc'I'oplantısı
ı Alradcınık l'crstıncl) (()nlınc )

[t.Bılgilı l\4crkez

Kiituphanesı Konlbrırıs
salonları

6

B,Bilgili Merkcz
Kütüphaııesi Konferans

SalonIarı
|,7

KııtıipIıaııc Kulla|ııcı Eğıtınli

ONLINE tĞirİrııı,rR:

A) Eğitim Adı : EBSCO Bkim-Ka§ım 2021 Eğitimleri

Wcbinıır: Alıadcnnik Kaynaklar Cetıinizde!

Aklllı telÇ'fbnunuz Ya da tabletiniz ile literatür_ taramast yapıyor musunuz? Bilgisayarın ız yanınızda
Yokken veYa akadenıik bilgiye anında, lıızlıca ulaşmanız g..Öl.İiglno. n. yrp,yoriunL? Akademik birkongreYe/konfeı'ansa gittiğinizde mobil cihaztnızın yeterlİ olabi'İecegini, 

"bilgisayuİ, İ.ş,ruı. zorundaolınadığını biliYor muYdunuz? Bu webinarda yukarıİaki ,o*İun cevaplandırmakla beraber, aşağıdakikonuları ele alacağız.

' "EBSCO Mobile'" ı-ıvgulaması ile tüm kütüphane kaynaklarına veya TüB1TAK ULAKBiM,insunduğu akadenıik kal.ııaklara tek ıroktatlaıı erişim
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ı Tiirkçe ara.viiz ve içerik

* Giinccl koııı-ılar. cn son göriintiilencıı kaynaklar ve popüler içeriğe erişim
+ Daı.ııllıcıiar ile hetlett 1önelik araşt|rma

ı KİitüPhaııe kaYnaklarını beğenme, saklama ve paylaşma ve daha bir çok özellik.

Füiİİİııı*ı'İ grnşı hııliııtttı rt'rilıııiş otıç iliı eğitirıı 20 Ekiuı 2021 çarşıınıiııı günü onlineolıırlrk r'<'riİnıistir "tl t'fitiııt siiı,tsİ -t5 ılk«İır, fİiınci ğııı* 2 Krror*r 2O2İ §;ıİı gİiıı{i tıııİİno olaı.ıirg, ı,çıılılçışuiş ttitıi, "{5 ıli, ..iiı.ıniisiiir.

wcbinar: Literatür Taraırıa !'eknikleri ve pratik Araştırma İpuçları
Günümüzün aŞırı bilgi .ortanlnda güvenilir_ akademik kaynaklara ulaşmanın yolu nedir? Literatürtaramaslnl kolaYlaŞtıracak Yönteınlcr Ve araçlar nelerdir? Bu sorulara cevap buıauileceğiniz o,Literatür
Tarama Teknikleri ve pratik Araştırma ipuçları" konutu webinarına davetlisiniz. konular:

' Ülkeınizcle ve Diinyada iiniversite kütüphanelerinin en çok tercih ettiği Akademik Arama Motoru (keşifAracı)

' Tam ınetiıı akadcıııilt ve lıakçııli dergi makaleleri, e-kitaplar, tezler, vaka çalışmaları, ve daha birçokf'arklı doküman ıürilne tek noktatlan erişİm

'. [-)n saYgın YaYıncıların ve clcrleyicilerin binlerce dergisiııe aynı anda erişim . Arama terimleriniz ile enilgili sonuçlar

, Detaylı daraltıcılar (ııırih. konu" coğrafl,a. .vayın. vs.) ile hedefe yönelik araştırma

' Otomatik olarak kaYnakÇa oluŞturnıa ve bibliyogıafik yönetim programları (EndNote, proCite, vb.) ileentegrasyon . Aıaınalar ve dergiler için hatırlatmalar

. Kişisel kIasör kullanıını

. Deıgi arama

fi,ıİtiı:ı|tı' ,} urıllı İı:ı!iıııü* ıtriİnıiş ıiiulı 
^ilk 

tğiıim it likinı 2{l2l perşcıııiıe giiııü onlineııiıınık ı'ı:rİlnıiŞ(i*'tı,Çüi*iı,ıı s{it,esi {5 ıİ*ıtlır. İıııııci."ğıtırr 3 Kasını İ{}2t Çıırşıııııİııı günİİ ıınİİneoiııı,al* gerçr,kiı,.snıiş ıılııp i ıııııt siiı.miişt,üı.

Webinar: TÜBİTAK ULAKBİM'den Tüm Üniversite Araştırmıcılarına Kaynaklar
rügırer uLAkBiM, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Ttirkiye,deki tüm üniversitelereonbinlerce dergi, binlerŞ 9;kitan ve daha 6lrçok [uynul. İtırtı lç.r.n veri tabanları sağlamaktadır.Webinar"a katılın hcın eriŞebileceginiz içeriğe heİn nas,İ.;İrİİ.*ğinize hem a. p.uiiı. özelliklere dairbilgi edinin.

. EBSCO'nun 26 adet veri tabanına erişim

' Dünyanın önde gelen yayıııcılarından derlenmiş 20,100,denfazlatam metin dergiyi ve binlerce farklıdoküman türünü (eKitaPlar. konferans biltiirileri, ğWOr analızlerİve raporlar) kapsayan içerik

'Ttiın disiPliıılerde cn öncınti alaıı ı,e atıl'inclekslerinde yer alan dergilerin tam metinleri.
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Kütüphane ve Dokirmantasyon Daire Başkanlığı

o ATI-A Religion" ERIC. Flistorical Abstracts, MLA International Bibliography, psyclNFo,
Social Sciences Cihtion Index (SSCI). Scopus

o AGRICOLA" Biological Abstracts. CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex,GeoRef, Inspec. Science Citation Inde.x (SCI), Scopus

. Erişiın tarihi l800'lerin sonuııa kadar uzanan dergiier

' Pratik özellikler: KaYnak taranıa" kişisel klasör kultanıını, arama ve dergi hatırlatmaları oluşturma,
otomatik olarak kaynakça oluşturm. vs.

İ'-gitınııef 2 ırııP lıaİintlı- rerilnıiş olup ilk cğitinı 2l F]kiın 202l irorşenıiıe giinii ıınliııe olaraliı.crilnıiştir ıc *ğiıiın siiı.ı,ti J5 ıllıtiır. İ1,1ııtl egltiın *l Kıs:ın 2il2i Çııışınılırı gİlııtl oniine olarakg*rı;*1,1*ştııİ;,,ılıılı l ııı:ıl siırıııiilliiı-.

webinar: EBsco ekitaplar - İçerik vc kullanım yöntemleri

, kütüphaneııizin sizlere yüzbinlerce ekitap sağladığını biliyor muydunuz?

' Bu e-kitaPların internette ticretsiz olarak btıluıımayan kitaplar olduğunu tahmin edersiniz.

' MIT" Cambridge. Oxfotd gibi.üniversite yayınevlerinin yanı sıra Elsevier. Wiley, Taylor & Francis gibi
YaYı ı'ıcı ları n da iÇeıen eKilap kol eks iyont arİııı n i çerikle, aetuyıu., İıelerdir?
. eKitaplara erişinı ııasıl sağlanır?

. Online kullanım özellikleri nelerdir.?

, Bir e-kitap nasıl ödünç alınır? PDF olarak nasıl indirilir?

Ilğİtlıııltr İ grıışı lıııİinc!ç ıq:rİlıııit oİup İüti eğitirıı 2l} [İtiııı 2{}İl Ç*ı.şıııntıı gİirıü oııİİııe ıılaraltı'erilınİ§tir ı't cğİı:iııı süreıi {5 ı|Lrlır" İlıiııııi ı,ğİıinr Z*Kasım 202i Sılı giiııii online olarat gtı.çelıloşınişolıılı "fS ıli- siirıniiştiir,

EBSCO taraflndan Aralık 202l- Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki 24Aralık 202l Cııma giinü online olarak gerçekleşmiş olup eğitim +İaf sünnujttır. 
-9

B) Eğitim Adı: We}ıinar: Uzmanlara Sorun

Eğitim Konıısıı: İJakenı Değerleııdirıııe lialiası, hakeırı tieğerlendirmesinin bilimsel kaliteyi korumada
ovnadığı (iııenıli rııli.i vurgıılaı-ııak aııracıyla kııtlanaıı yıllık küı.esel bir etkinliktir, Bı,ı rveb senıinerinde,
Clıarlesu tırtlı ııkıdenıik ıızıııanları. bu tema kapsamını.la sorrılarınızı yanıtlayacaktır.

tiğitinı 2l E1,liil ?02l Salı g.iinii gerçc,kleştirilııiş olup eğitim süresi 1 saattir.

C) Eğitim Adı: Web of §cience Kasım-AralıkAyı Eğitimleri

Web of SciÇı]ce Corg' Collection tarafindan Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştiriImiştir.
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Kütüphane ve Dohümantasyon Daire Başkanlığı

Kasım Ayı Bğitimleri :

l ) Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın: Akademisyen Oturumu

Tarih-Saat: 11l11/202l. Perşembe l l:30 Süre:60 dk

2)Wetı of Sciencc Aı.aştırmacı Profiti

Tarih-Saat: ll111l202l. Pcrşembe l3:00 Stire:30 dk

3)Wetı of Science-Literatür Taraması Lisans/Lisansüstü Öğrencileri

Tarih-Saat: lll1l/202l. Perşembe l4:00 Siire:45 dk

4)InCites Platfıırınu-Araştırma Performansı, Stratejisi ve İşbirliği_InCİtes B/A ve ESI

Tarih-Saat: l5llll?02l. Pzaı.tesi l l:00 Süre: 60 dk

S)Journal Citııtion RcPorts-Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde betirleyin!

Tarih-Saat: 15/l1l202l. Pazaıtesi l4:00 Siire:30 dk

Aralık Ayı Eğitimieri :

l)InCites Platformu-Araştırma Perfornıansı, Stratejisİ ve İşbirliği-InCites B/A ve ESI

Tarih-Saat: 7/12/2021. Salı l l:30 Süre: 60 dk

2)Journal Citation RePorts-Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde betirteyin!

Tarilı-Saat: 7l12/2021. Salı l4:00 Süre: 30 dk

3)Web of Science-Literatür Taraması Lisans/Lisansüstü Öğrencileri

'larih-Saat: l111?l202l. Salı l l:00 Süre: 45 dk

4)Web of Sciencc Core Colİection kullanarak güvenle araştırma yapın: Akademisyen Oturumu

Tarih-Saat: l4/1212021. Salı l4:00 Süre:60 dk

S)Web of Science Araştırınacı Proiili

'farih-Saat: l4ll2/202l. Salı l5:30 Süre: 30 dk
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D) Eğitinı Adı : Web of Science Eylül Ayı Eğitimleri

web of science Group tarafındaıı Eylül ayında gerçekleştirilmiştir,

l)Yeni Wcb of Science- Akademisyenler

TarihiSaat: 2l F.1,,ltil 202l. Salı / l l :00

2)Araştırınacı Profili

Tarih/Saat:2l Eylül 202l - Salı / l4.00

3)Journal Citılion §,çp«ırts- JCR ite Dergi Etki Faktörünün ötesine bakın

Tarih/Saat: 23 tı1"liil 202l - Perşeınbe / l 1.00

4)InCites Platformu- Araştırma Performansı ve Stratejisi- InCites B/A ve ESI

Tarih/Saat:23 Eyllil 202l - Perşembe l |4.00

E) Eğitim Adı : Elseı.ier Yayınevi Eylül Ayı Bğitimleri

Elsevier yayınevi taratlndan F,1,1ül ayı içerisiııde webinar programını sunulmuştur.

1) WEBINAR: Akademik Üretkenliğinizin Artışı için 3 Adımda ScienceDirect

İÇgRİr: Bilin'ısel litcratür taraına ipuçları ve takip araçları, yayın yapılacak potansiyel dergiler,alanını z.daki ki lit araştırınacı lar.

Tarih/Saat: 23 Eylill }a?l - Perşenıbe / l6.00

Eğitiın Dili: Tiirkçe

2\ WEBINAR: Scopus ile LJygun Dergi Seçimi

iÇrnİr: AraŞtırma Çalış.malarımızın geliştirilmesi ve/veya yaylnl için hedef dergileri tespit etmekoırrısuııda 1,ardı ınc ı iıl abi lecek tekni kĞr ve metri kler.

Tarih/Saat 30 EylüI ?02l - Perşembe l 16,00

Eğitiıı Dili: Tiirkçe
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F) Eğitim Adı: Wilcy Akademik Makale Yazma Webinarı

Eğitiın Deta1,Iarı :

U l usl ariıras ı A kadeııı i k Dcıgi l ercle Yay,.ı n Yapnıak
Tarih: 29 E1'lül 202l tarihin c»ıline olarak geİçekleşmiş olup eğitim l saat sürmüştür
Eğitim Dili: İngilizcc

Eğitlm İçeriği :

ı Doğru dergiyi bulına
ı }lakeııı değerlendirıııe süreçleriı I\'[akaleııiııtıııııtıı;ıı
ı Ana dili İngilizct olıııal.aıı yazıırlar için öneriler

G) Eğitim Adı : Web of Science Ekim Ayı Eğitimleri

web of scieııce Group tarafindan Ekiın ayında gerçekleştirilecektirilmiştir.

1) Web of Science Core (]ollcction kııl!ıınarak güvenle araşilrma yapın: Akademisyen oturumu

Tarilı/Saat: 7 Hkin,ı 202l. Irerşcıııbe -- Saat: l4.00

2) lnCites Platformu- Araştırma Pcrformansı, Stratejisi ve İşbirliği- InCites B/A ve E§I

. 
]'arih/Saat: l2 Ekiın 202l " Salı - Saat: l l .00

J) Journal Citııtion Reports- Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde belirleyin!

Tarih/Saat: l2 tjkiın 202l" Salı * Saat: l4.00

4) Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın: Akademisyen Oturumu

Tarih/Saat: l4 Ekim 202l. Perşenıhe - Saat: l 1.00

5) Wch of §cience- Literatür Taraması Lisans/Lisansüstü Öğrencileri

'larihiSaat: l4 Ekim 202l . Perşeınbe - Saat: l4.0O

6) Journal Citation Reports- Alanınızdaki en iyi dergiteri hızlı bir şekilde belirleyin!

'larih/Saat: 27 Ekiın 202l. Çarşaınba - Saat: l 1.00

7) InCites Platftırnrıı, Araştırma Performansı, §tratejisi ve İşbirlİğİ_ InCites B/A ve ESI

Tarih/Saat: 27 Ekim 202l. Çarşanıba- Saat: l4.00
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Ğ): rğıtıın Adı :Springer Nature Webinar - Publishing with Impact and a Route to Open Access

springer Nature yayınevi tarafiııdan online olarak gerçekleşmiştir.

Wı.biııar

Publishin_s with lınpact and a Roııte to Open Access

Tarih: 23 Kasım 202l

Saat: l 4:00-1 5:00 ('l'ürkil,e Saati)

Konuşnracılar

Nathalie Jacobs. [:xecutive editor. Spriııger Nature

christopher pynı. senior Institutional Engagement Manager, springer Nature

Webinar l-!akkıııda

SPringer Nature sizi Publishing rvith Inıpact and a Route to open Access webinarına davet ediyor.

Günüınüzün araŞtırma oılaııııncla Açık Bilim ve Açık Erişim (oA) her zamankinden daha önemli.Yazarlarııı etkili ya;-ını ııasıl yapacaitarını bilmel..ı oıor'tçu İ.ıtİ[ naı" g"ıoi.

AÇık araŞtırınacıların iletiŞinı 
|.urma, keşif lııznı ve kalitesini ilerletmek için işbirliği yapma biçiminiyeniden şekillendiren ana güçlerclen biri olarak görüyoruz.

Bu bir saatlik web seıniııeri sırasıı,ıcla, Scııior Institutional Eııgagement Manager, Christopher pym ileSPringer Nature'ln araŞtınııacılaıa, kurrımlara ve.on-lann ron sagTay,cılarına dergiler, kitaplar ve araştırmaverilerinin PaYlaŞılmasr.ie 
1n.ne_ 

gibi oA seçenekleri ,unorğrnŞı,-Jşfedeceğiz. Amacıınız (oA) yayıncılıkve açık araştırma tekniklerinin benimsenmesini hızlandınniı.t* 
-

BirÇok fon sağlayıcı ve kurunı" bağlı araştırıııacılar için AE yayınlama maliyetlerini karşılamaktadlr, buda aşağıdakilerc yardınıcı oluı.:

. Araştırına çıktılarınıır görünürlüğüııü artırmak.

, Araştırmanııı dünya çapındaki diğer araştırm acılaraerişim oranıru artırmak

. Atıf oranlarıııı artırınak.

. İçeriğin iiiinya üzeriıı«ieki herkese erişimini sağlamak.

. Şef'faflık yaratınak.
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Ayrıca Springer Nature'ııı Exectıtive Editor'ü Nathalie Jacobs etkili bilimsel bir makaleYaYınlamak istendiğinde araŞttrmactlarııı nelere dikkat etmesİ gerektiği noktalarını açıklayacaktır.HakemIi tieıgilerde YaYın YaPmak. aıaştırmacıların ve bilim ad-amların'ın ıru.ıv*.G.ının önemli birParÇasıdır, bu nedenle bu «ıturtım, aı'aŞtırniacıların makalelerİnİ'yuy,nluralarına yardımcı olmaya, etki vegörünü rl ük l eri ni artı rınayı heclet'l emektedi r.

H) Eğitim Adı: Lebib Yalkın Mevbank

Lebib Yalkın MevBank n]evzuat ve içtihat veritabanı 25 Aralık 202l tarihine kadar deneme erişimineaçılmıştır.

EriŞiın adresi: lıttps:ıllrr,wrı.lebibyaIkin.com.türıevzuaVkı.ırumsaI-abone/kastamonuuni

1-1akkında:

Lebib Yalkın tarafindaıı geliŞtirilen MEVBANK Veritabanı, hukuki araştırmalar için en güncel içtihat veMevzuat ile Yoruınlu uzınan_Makalelerini içerir. MEVBıNk İesmıGazete, de yayınlanan tüm kanunlar,kaııun hükınünde kararnanıeleı'. tüzükler. yÖnetınelikler, tebliğler; 64 konu başlığı altında, emsal teşki1edecek iÇtihat. ııakaleler vc hukuk literatıİrü ile ilişkileıİdl.İİ.İİjoıu.uk sunulmaftadır.

I) Eğitim Adı: Wiley Dergileri Online Eğitim

TtJBİTAK lJt.AKBiM ve Wiley Yayınevi işbirliğiyle düzenlenen eğitimdir.

WileY Dergilerİ kİitİiPhane kııllanıcıları için nasıl bir araştırma desteği sağlar?

Webinar İçeriği:

. Atıfta bulunma" Altmetric & Etki Değeri

. Kaynak gösterme. makateyi kaydetme ve paylaşma

, Gelişıniş ürama vç- l]oo|caıı araına bağlaçlarının kullanımı

. Aramanın kaydedilıncsi ve duyuru lıiznıeti oluşturma

. Makale yayınlatmak isteyen yazular için bazı öneriler

'WileY dc'rgilerinde ıııakalenin yayına gönderilmesi,yazarrehberleri, amaç ve kapsamın Wileyplatfornı unda bııl tıııınas ı

Tarih: l4 Arahk 202l Saat: l5:30 (Türkiye)

Süre: 45 dakika. sunum, <lemo ve soru*çgyap

Webiııar dili : 1'iirkçe
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Konuşmacı: Duygu Paçalı- Wile1, Türkiye Yöneticisi
https://register. gotoı.vebinar.comiregi s t"rıqgz+oso67 5 587 0l l 3 43

Kinıler katııatıilir: [,isans" Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar vekiitüphaııl-ciler.

I ngıtım Adı: Wiley Akademik Makale YazmaWebinarı

29 EYlül saat l6:00'da (TürkiYe saati) Wiley yayınevi tarafından yazar çalıştayı düzenlenmiştir.

Etkinlik Detayları:

U l usl ararası Akaden.ı i k Dergi lerde Yay ı n Yapmak
Tarih:29 Eylül 202l
Saat: l6:00 ('t'ürkiye)
Webinar Dili: Ingilizce

iltkinlik İçeriği:
Doğru deryiyi lıulma
Hakenı değerlendinııe süreçleri
Makaleniıı tanıtımı
Aııa dili İngilizce olınayaıı yazarlar için öneriler

a

a

a

a

v
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Gerçekleşme
Durumu oZ

Açıklama

|-|edcf- l : Üniversitemizin Eğitim
öğı,ıtiııı laaliyetlerine ve bilimsel
çal ışınıılaı.ına _,-ardınıcı olmak

%70
Üniversitemizin eğitim
öğretim tbaliyetlerine
ve [,,ıilimsel

çalışmalarıııa yardımcı
olmak için 202l yıIında
çeşitIi veritabanIarı
alımı yapılarak ve
[Jlakbim tarafindan
sağlanan veri tabanları
ile

Stratejik Amaç-l:
ünivcrsitenıizde nitğIikli ve ıııoclern
]\{erkez Kiitüplıııııc olıışturnıak

lledcf-2 : I(ullanıcılara daha
ınodçrn oııamda kütüphanecilik
hizıneti vernrek

o/o90 ]l1erkez Kiitüphanemiz
l2.000 metrekare
alaııda. modern
binasın«ia hizmet
vermektedir.

lledef- l Bilgi kaynaklarının
seçinıinde öğretim üyeleriniı.ı"
öğrencileriıı ve idııri personelin
daha çok katılıınıııı sağlamak.

9/o70 202l yılında kişi ve
kurtınılardan basılı
kaynaklar sağlanmıştır
yapılnııştır.

Stratejik Amaç-2:Üniı,ersitenin
eğitinı-öğretiın ve araşttrınalarına

1,önelik Kiitiiplıaııe derırıesini basılı
ve elektrcınik kaynaklar yönünden
zengiııleştirmek

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

%51,17 202l yılında veritabanı
8 adet veritabanı
aboııeliğine devam
edilmiştir.

Hedcf-l Üniversitemizde
üretileıı bilinısel bilgil,i (tez,
makale. kitap vb.) elektronik
ortamda depolayarak elektronik
arşiv tıluştıırmak

9680 Elektronik Arşiv
sistemine
Akademisyenler ve
Kütüphaııe persoııeli
tarafi ııdan sisteme veri
girişi yapılamaya
devam edilmektedir.

Stratejik Amaç-J: [,iniversiteıııizin
[ıilgi birikinıiııi elektronik ortaında
depolanıak

FIedef-2 Üniversiteıniz bilinı
adanı|arınıır daha fazla bilim
adanıı iIe buluşnıasını sağlamak

%65 Sistem aktarılmaya
devam etmektedir.

Sırıte.i i k 1-Ietie flcr
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Hedef-l :Ktıllanıcıların bilgi
kaynaklarıııdan daha hızlı ve
ğkin bir şekilde yararlanmalarını
sağlamak

o/o90Stratejilt Amaç-,l: l.{iznıet
kalitcsini r c çcşitliliğini arttırnıak.
kııl lanıcı nıeınnuni.vcTi ııi sürgkl i

kılmak

Hedef-2 :Engelli kullanıcılara ve
dış kullanıcı lara (araştırmacı) da
hizınet vernrek

%70 Görme engelli
kullanıcılarııı
Kütüphaneden
yararlanınaları için
Görme Engelli
Küti.lphaneleri Ortak
platfbrınu tizerinden
hizmet verilmiştir.

tleıief- l : Kütüphaneyi teknolojik
olarak geliştirerek iş yükünü
azaltmak

o/o90 Kütüphane personelinin
kul lanıcılara daha hızlı
hizmet verebilmesi ve
kullanıcıların
hizmetlerden daha iyi
yararlabilmeleri için
RFID etiketle
çalışmaları devam
etmektedir.

Stratejİlt,\maç-5: Kütüphaneyi
ileri bilgi tcknolo.jileri doıriıtn]ak

}Ieılef-2: Kullaırıcıya daha hızlı
hizınçt verç.bi|ınek

%82 RFID etiketi, ve ödünç
verme kiti ile ödünç
vernıe hiznıeti çok hızlı
bir şekilde
yapılabilmektedir.
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IV- KU IıUMSAL KABi ı.İvrr ve KAPASİTENİN DDĞERLExnİnİı,ıvınsİ

A- Üştünlükler

l -K ütiiphaneııin keııcii ııe ait bütçesi olınası.

2-Personel in tizveri l i çal ışıı.ıası.

3-Personelin bilgi düzeyinin yüksekliği.

4-Etik anlayışa sahip olmak.

5-Persoııelin değişiıne vı" gc,lişimc açık olınası.

6_'I'akını çalışmasını destekleyen bir yönetim olması.

7-Evrense.| cicğerlere ve iırsaır lıaklarıııa saygılı olması.

8-Özgürlük ve disiptini birlikte _cöz.etmek.

9-Başkanlığın diğer biriın. kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlü olması.

I O-Üni versitc yönııiminin tiesteği.

B- Zayıflıklar

l- Merkezi Kütüphane hizınet binasında öııgörüılemeyen teknik aksaklıklar
2- Persoııel s&}.ısııtın yeıersizliği

3- Bütçe yetersizliği

4- Bina bakım-onarım yetersizliği

C- Değerlcntlirme

KiitiilıhıınÇ"lerin vazge.Çilınez öğesi bilgidir. Bilgi kaynaklarıııın zenginliği özellikle araştırma
kÜıtüPhanelerine sahip üniveısiteler için büyiik <ınem taşİnaktadır. Kütüphane ve Dokiimantasyon Daire
BaŞkanlığı olarak bu bilinÇ ve soruınllıl,İk il" akademisyenler ve öğİencilerin gerek basılı ortamda
gerekse iııteraktif oftaıııdan istedikleri basılı ve elektronik yayınların alııİı gerçekleşİrilmektedir.

\-
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YaPılacak cılaıı [ıiliıııstll çalışmalara kaynak teşkil etnıek ve dünya da üretilen bilgileri, bilgiteknolo.iileri YardımıYla sıınınak aınacıyla 202İ yılınclaveritabanı sayısı 62:e çıkartılmıştır.2022 Yılında da mevcut aboneliktere yeni veritabanları ekleyerek tam metin elektronik veri tabanı
sa}'ıStnın anlrılnıası sağlanmalı. bunun yanında elektronik kitap sayısı da artırılmalıdır.Bu ihtiYaÇlara 1'önelik bütçe tahsis edilmesinde aİan'döviz fiyatlarıve kDV ou.r, dikkatealınmalıdır, A;-ı]ca o§rŞtlP eleınanı vc' öğrencilerin istekleri doğrultusunda basılı yerli / yabancı kaynak
sayı s ı nı n aılı rı l ııası lıede l]eııınektedi r,

SonuÇ olarak; Kastaınoııu Üniversiıesi kıııdine yakışan modern, çağdaş ve donanımlı bir kütüphaneyigeliŞtinne Çabaları devam c"tnıektc,clir. Daiı,e Başkanİığı olarak çugauş kütüphanecilik standartlarındahiznıet vernıek iÇin tcknik altyapı çalışnıaları devam 
-etmektedir. 

Kaliteye ulaşmak için yeter1i malikaynağa ve yeterli sa.yıda personele ilıtiyaç duyulmaktadır.

v- öNBRİ vE TEDBİRLER

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşRanlığı
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iç roxrnoı, GüvENCE BEyANI

Il arcan,ıa 1,,eıki l i s i cı l arak yetki ın dah i l i nde;

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

13ıı raporda açıklanan l'aaliyetler için idare bütçesiııden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili" ekonomik ve verimli biı şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım

çerçevesiırde iç kontrol sisten,ıiniıı idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli giivenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygıılandığın ı [ıildiririııı.

Bu giivence" lıarcama yetkilisi olaıak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
korıtroller, iç denctçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.

Btırada rıılırrrlannıayaıı. idareııin nıenf'aatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilginı olmadığını beyan ederim. (Kastanronu)
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