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BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ SUNUġU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu
Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10-2 maddesi “Genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının
ilgili mali yıla iliĢkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali
yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.” uyarınca istenilen formatta
hazırlanmıĢtır.
Arz ederim.

Mesut GÜGERCĠN
Daire BaĢkanı
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I- GENEL BĠLGĠLER
Erzincan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; Üniversite bünyesindeki Fakülte, Enstitü,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının akademisyen, öğrenci ve idari personelinin eğitim,
öğretim, araĢtırma ve boĢ zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgi kaynağını ve bilgi
teknolojilerini toplayıp kullanıcıların hizmetine sunmak hedefiyle Mayıs 2007 de kurulmuĢtur.
2013 yılında Yalnızbağ YerleĢkesine taĢınan Kütüphanemiz 55000 civarında materyali
ile hizmet vermektedir.

A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Üniversitemizin temel misyonunda hedeflenmiĢ olan eğitim-öğretim düzeyine
eriĢilmesi ve araĢtırma faaliyetlerinin gerçekleĢtirilebilmesi amacına yönelik,
Üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik ve idari personel, öğrenci ve diğer
kullanıcılar için gerekli olan materyalleri sağlamak, düzenlemek ve kullanıcılara en
yararlı ve en hızlı Ģekilde sunmaktır. Elektronik ortamda da kullanıcıların bilgiye
eriĢimlerini en hızlı ve en kolay Ģekilde sağlayarak eğitime direk katkıda
bulunmaktır.

Vizyon

Bilgi ve belge hizmetlerini uluslararası standartlarda ve en son teknoloji ile veren
bir kütüphane olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Birimin KuruluĢ Mevzuatı
Daire BaĢkanlığı; 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile
Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
33.Maddesi gereğince kurulmuĢtur. Ayrıca, Erzincan Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği
ile de görev, yetki ve sorumluluk esasları belirlenmiĢtir.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 'nın görev, yetki ve sorumlulukları;
1- 124 sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari
TeĢkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 33' üncü maddesindeki görevleri
yapmak.
2- Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan
yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlamak, Rektörün onayından sonra
uygulanmasını sağlamak.
3- Kütüphane ve Bilgi Merkezi hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli
kadroyu oluĢturarak, iĢ bölümü yapmak, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim
görevini yapmak.
4- Hazırlanacak bütçe çerçevesinde satınalma iĢlemlerinin Üniversite'nin geliĢme politikası
doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir Ģekilde yapılmasını
sağlamak.
5- Eğitim-öğretim ve araĢtırmaların gerektirdiği her türlü bilgi ve kaynağın sağlanması ve
sistematik bir Ģekilde düzenlenerek kullanıma sunulması için gerekli Kütüphane
hizmetlerini düzenlemek, planlamak, yürütmek ve denetlemek.
6- Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki geliĢmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin
Kütüphane ve Bilgi Merkezine girmesi için çalıĢmalar yapmak.
7- Teknik ve Kullanıcı hizmetlerini standartlara uygun yürütmek ve denetimini yapmak.
8- Kütüphane ile Birim Kütüphanelerinin eĢgüdüm ve iĢbirliği içinde çalıĢmalarını
sağlamak.
9- Bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu, v.b. çalıĢmalarla bilimsel
araĢtırmaları kolaylaĢtırmak.
10- Kütüphanecilik alanındaki geliĢmelerle ilgili seminer ve konferansları izleyerek yeni
teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalıĢmalar yapmak,
11- Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu
hazırlamak ve takip eden yıl baĢında Rektörlüğe sunmak.
12- Rektörlükçe verilecek benzeri görevleri yürütmek.

C. Ġdareye Ġlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1- Eğitim Alanları Derslikler
1.2- Sosyal Alanlar
1.3- Hizmet Alanları
1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları
Sayısı
Alanı
Kullanan
(Adet)
(m2)
Sayısı
1
425
Servis
3
3
75
ÇalıĢma Odası
4
Toplam
4
500
7
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 1 Adet
Ambar Alanı: 25 m2
5

2- Örgüt Yapısı (TeĢkilat ġeması)
Merkez Kütüphanede hizmetler Daire BaĢkanına bağlı olarak çalıĢmalarını yürüten 3
birim ve birimler içinde yer alan alt birimlerce yürütülmektedir.

DAĠRE BASKANI

ġUBE MÜDÜRÜ

TEKNĠK
HĠZMETLER

ĠDARĠ
HĠZMETLER

OKUYUCU
HĠZMETLERĠ

SAĞLAMA

ÖDÜNÇ
VERME

ÖZLÜK VE
YAZI ĠġLERĠ

KATALOGLAMA
SINIFLAMA

ĠADE ALMA

MALĠ ĠġLER

KĠTS ILL

TAġINIR
KAYIT VE
KONTROL

ONLĠNE
KAYNAKLAR

BĠRĠM
KÜTÜPHANELERĠ
DESTEK

ONARIM
CĠLTLEME

DANIġMA
YÖNLENDĠRME

TEMĠZLĠK

GÜVENLĠK
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
Erzincan Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde otomasyon yazılımı
olarak YORDAM adlı yerli bir yazılım Ģirketinin kütüphane hizmetlerine
yönelik yazdığı program kullanılmaktadır. Yordam Türkiye’deki pek çok
üniversite ve kurum kütüphanesi tarafından tercih edilmiĢ bir programdır.
Tüm kütüphanecilik hizmetleri sorunsuz bir Ģekilde yürütülebilmekte ve
web ara yüzü ile internetden tarama imkanı sağlamaktadır.
Merkez Kütüphanede bulunan kitapların güvenliğini sağlamak üzere
LĠBREF adlı RFID GÜVENLĠK SĠSTEMĠ kullanılmaktadır.
3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 16 Adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Erzincan Üniversitesi Merkez Kütüphanemize çeĢitli kuruluĢlar
aracılığıyla, farklı konularda bağıĢ kitaplar sağlanmıĢ; özellikle Ġngilizce
kitap koleksiyonumuz hızla artmıĢtır. Ayrıca; satın alma yolu ile yabancı
dilde ve Türkçe kitap koleksiyonumuzdaki boĢluğu kapatmak için
okuyucularımızın ihtiyaçları doğrultusunda her sene alımlar yapılmaktadır.
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
BaĢkanlığımız, öğretim üyelerimizin ve okuyucularımızın istekleri
doğrultusunda kütüphanemiz bütçesi dahilinde her sene çeĢitli elektronik
veri tabanlarına abone olmakta ve okuyucularımızın hizmetine
sunmaktadır.
3-3.1- Basılı Kaynaklar
Basılı Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı

53.382
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3-3.2- Elektronik Kaynaklar
Elektronik Kütüphane Kaynakları

Abone olunan E-Dergi Sayısı

15243

Satın Alınan Veri tabanları

Hein Online
Westlaw
Swisslex
TÜBĠTAK/EKUAL Tarafından Sağlanan Veritabanları
Science Direct
OVĠD-LWW
EBSCOhost
IEEE/IEE
Taylor&Francis
Web of Science

8

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Güvenlik Kapısı
El Terminali
Kırma Makinesi
Cilt makinesi
Zımbalama Makinesi
Giyotin

Ġdari Amaçlı
(Adet)
-----1
3
----1
---1
1
1
1
1
1

Eğitim
Amaçlı(Adet)
----------------------

AraĢtırma
Amaçlı(Adet)
----------------------

4- Ġnsan Kaynakları
4.7- Ġdari Personel
Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Dolu

BoĢ

Toplam

Genel Ġdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri
Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli

3

2

5

Toplam

6

3

3

2

8

9

4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu
Ġdari Personelin Eğitim Durumu
Ġlköğretim

Lise

KiĢi Sayısı
Yüzde

Ön Lisans
2

Lisans
4

%33

%67

Y.L. ve Dokt.

4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri
Ġdari Personelin Hizmet Süresi

KiĢi Sayısı
Yüzde

1 – 3 Yıl

4 – 6 Yıl

7 – 10 Yıl

11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

3

1

2

%50

%17

%33

21 - Üzeri

4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
21-25 YaĢ

26-30 YaĢ

KiĢi Sayısı
Yüzde

31-35 YaĢ

36-40 YaĢ

3
%50

41-50 YaĢ

51- Üzeri

3
%50

5- Sunulan Hizmetler
Eğitim kurumlarının temel amacı, bireylerin toplumla uyumunu sağlamak, hayata
hazırlamak, baĢarılı bireyler yetiĢtirmektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı,
Üniversitemizin belirtilen amaçları gerçekleĢtirmesi için, öğrenci, öğretim görevlisi, öğretim
üyeleri, personel ve üniversitemiz dıĢından gelen kullanıcılarımızın bu isteklerini karĢılamak
için aĢağıda belirtilen baĢlıklar altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
-

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını
sağlamak,

-

Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek,

-

Güncel bilgiye hızlı kolay Ģekilde ulaĢımı sağlamak için gerekli çalıĢmaları
yapmak,

-

Ödünç verme, iade iĢlemlerini yapmak,

-

Birim arĢivi oluĢturmak,

-

Yurt içi yayın isteklerini karĢılamak,

-

Kütüphaneler arası iĢbirliğini geliĢtirmek,
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-

Kullanıcı eğitimini gerçekleĢtirmek,

-

Kullanıcı profili hazırlamak ve güncel duyuru hizmeti sunmak,

-

Elektronik referans koleksiyonunu geliĢtirmek,

-

Koleksiyonun cilt iĢlemlerini yaptırmak,

-

Rafların yerleĢtirilmesi ve düzenli tutulmasını sağlamak,

-

Engelsiz Kütüphane oluĢumu gereği, engelsiz Kütüphane koleksiyonu oluĢturmak
ve hizmete sunmak,

-

Elektronik ortamda uluslar arası standartlara göre kataloglama ve sınıflama
yapmak,

-

Yeni gelen yayınları duyurmak.

-

Üniversitemiz Birimlerine ait dergi basım hizmet alımını yapmak.

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Kullanıcılar ve personelimiz tarafından satın alınması istenilen veri tabanı, basılı dergi,
kitap ve diğer kırtasiye malzemeler uzman personelimiz tarafından çeĢitli kontrolleri yapılarak;
satın alınmasına karar verilen ihale ya da doğrudan temin yapılarak satın alınır. Harcama
birimimiz kurumsal kodları altında ön görülen ödeneklerden satın alınan yayınlar, muayene ve
son kontrolü yapılarak kaydedilmek üzere teknik hizmetler bölümüne gönderilir.
BaĢkanlığımıza ait yapılan harcamalarda süreç kontrolüne uygun olarak Strateji
GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından ön mali kontrolü yapılmaktadır.
Ġç kontrol sistemi; Ġdari Hizmetler Servisi, Teknik Hizmetler Servisi ve Okuyucu
Hizmetleri Servisleri Sorumluları bazında yürütülmektedir.
Sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi; kataloglama
ve sınıflandırma hizmetleri, taĢınır kayıt, kitap sırtı ve barkod iĢlemleri, ödünç verme iĢlemleri,
süreli yayınlarla ilgili hizmetlerin bir kısmı bilgisayar ortamında gerçekleĢtirildiğinden izleme
ve değerlendirme bilgisayar kayıtlarına göre yapılmaktadır. Diğer hizmetler otomasyona dayalı
olmadan elektronik ortamda yürütüldüğünden istatistikler ayrıca çıkarılmaktadır.
Her

ay

sonunda

birimler

bazında

faaliyet

istatistikleri

alınarak

gerekli

değerlendirmeler yapılmaktadır.
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
A.Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri
AMAÇ-1 : AYRI BĠR MERKEZ KÜTÜPHANE BĠNASININ YAPILARAK,
KÜTÜPHANE HĠZMETLERĠNĠN BU ALANDAN YÜRÜTMESĠNĠ SAĞLAMAK

Hedef-1 ÇağdaĢ bir kütüphane binasında bilgi/kültür merkezi anlayıĢıyla hizmet sunmak
FAALĠYET1.1: Yeni bir plan ve proje ile Merkez Kütüphane binasının Yalnızbağ
YerleĢkesine taĢınmasının bir an önce hayata geçirilmesine çalıĢılması

AMAÇ-2 :ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN GEREKSĠNĠM DUYDUĞU BĠLGĠ-BELGE
KAYNAKLARINI YAYIN SAĞLAMA POLĠTĠKAMIZ ÇERÇEVESĠNDE
SAĞLAYARAK GÜNCEL VE ZENGĠN BĠR KOLEKSĠYON OLUġTURMAK
Hedef-1 Koleksiyonu zenginleĢtirmek, geliĢtirmek ve güncel tutmak
FAALĠYET 1.1: Her yıl yayınlanan kitapların takip edilerek ve gelen okuyucu
istekleri değerlendirilerek alınmasına karar verilen kitapların ve süreli yayınların
sağlama çalıĢmalarının aksaksız yürütülmesi
FAALĠYET 1.2: BağıĢ yoluyla sağlanacak kitapların takip edilerek temin edilmesi
FAALĠYET 1.3: Yayın sağlama ve kaynak paylaĢımı konularında diğer üniversite
ve araĢtırma kütüphaneleri / kurumları ile daha sıkı iĢbirliğine gitmek.
Hedef 2: Mevcut Türkçe basılı dergi aboneliklerinin devamını sağlamak ve yeni
dergilerin izlemesini yapmak.
FAALĠYET 2.1: Abone olunan basılı dergilerin devamlılığının sağlanması
FAALĠYET 2.2: Talep edilen ve yeni çıkan dergilerin izlenerek gerekli
görülenlerin koleksiyona eklenmesi
FAALĠYET 2.3: BağıĢ yoluyla temin edilecek dergilerin izlenmesi, tespit edilmesi
sağlanması
FAALĠYET 2.4: Abone olunan dergilerin eksik sayılarının sağlanması
Hedef 3: Elektronik dergilerin, veri tabanlarının ve e-kitapların devamlılığını sağlamak.
Yeni eklenecek elektronik kaynakları seçmek ve abonelik iĢlemlerini yapmak.
FAALĠYET 3.1: Abone olunan elektronik kaynaklarının aboneliğinin devam
etmesi
için kaynak bulunması ve aboneliklerinin düzenli yapılması.
FAALĠYET 3.2: Yeni elektronik dergilerin, veri tabanlarının ve e-kitapların
tanıtılması amacıyla denemelerin açtırılması ve kullanım sıklıklarının ve okuyucu
memnuniyetinin ölçülmesi
FAALĠYET 3.3: Koleksiyonda bulunan elektronik kaynakların linklerinin
açılması ve takip edilmesi
Hedef 4: Kullanıcılarımızın ihtiyacı olan görsel iĢitsel materyalleri sağlamak.
FAALĠYET 4.1: Görsel ve iĢitsel bölüm için CD, DVD, vb. kitap dıĢı materyal
sağlama çalıĢmalarına devam etmek
12

AMAÇ 3: KÜTÜPHANE KOLEKSĠYONUNUN GÜNCEL OLARAK KULANIMA
SUNULMASI
VE
ULUSLARARASI
STANDARTLARA
UYGUN
KATALOGLAMA VE SINIFLAMA HĠZMETLERĠ YÜRÜTMEK
Hedef 1: Koleksiyona katılacak olan yayınların kataloglama ve sınıflama çalıĢmalarını
devam ettirmek.
FAALĠYET 1.1: Konu baĢlıklarının uluslar arası standartlara (DEWEY ONLU
SĠSTEM ) göre belirlenmesi, Türkçe karĢılıklarının uyarlanması
FAALĠYET 1.2:Yeni gelen yayınların duyurulması
AMAÇ 4:NĠTELĠK VE NĠCELĠK AÇILARINDAN EVRENSEL STANDARTLAR
DÜZEYĠNDE YETERLĠ, ĠNSAN GÜCÜNE SAHĠP OLMAK
Hedef 1: ÇalıĢanların mesleki geliĢimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve
sürekli eğitim olanakları oluĢturmak.
FAALĠYET 1.1 : Yurtiçi eğitim olanaklarından yararlanmanın sağlanması
FAALĠYET 1.2: Yürütülen çalıĢma ve hizmetlerinin Toplam Kalite Yönetimi
dokümanlarında yer alan süreçler ve kriterler doğrultusunda yürütülmesinin
sağlanması
Hedef 2: ÇalıĢanlar için görev tanımı ve yetki paylaĢımının netleĢtirilmesine çalıĢmak,
ÇalıĢanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak.
FAALĠYET 2.1: Üniversitemiz Ġçkontrol Standartları Uyum Eylem Planı
çerçevesinde çalıĢanları görev dağılımını yapmak.
AMAÇ 5:KÜTÜPHANENĠN VARLIK NEDENĠNĠN “KULLANICILARIMIZ”
OLDUĞU ĠLKESĠNĠN BÜTÜN ETKĠNLĠKLERĠMĠZE YÖN VERMESĠNĠ
SAĞLAMAK
Hedef 1: Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir Ģekilde
yararlanmalarını sağlamak.
FAALĠYET 1.1:Web tabanlı bütünleĢik otomasyon sistemine geçiĢ çalıĢmalarını
hızlandırmak
Hedef 2: Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki eriĢimi kısıtlayan engelleri aĢmaya
yönelik çalıĢmalar yapmak.
FAALĠYET 2.1: Üniversitemiz araĢtırmacılarının zaman ve mekan engeli
olmaksızın bilgi ve belge kaynaklarımıza uzaktan eriĢim imkanı sunmak.
Hedef 3: Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim almak ve sonuçları değerlendirme
çalıĢmalarını sürdürmek.
FAALĠYET 3.1: Üniversitemiz öğrenci temsilcileri ile iĢbirliği yapılarak
kütüphane hizmetleri konusundaki isteklerin belirlenmesi
FAALĠYET 3.2: Üniversitemiz akademisyenleri ile iĢbirliği yapılarak kütüphane
hizmetleri konusundaki isteklerin belirlenmesi
Hedef 4: OluĢturulan Engelli Kütüphane kaynak ve koleksiyonunun aktif kullanımını
sağlamak.
FAALĠYET 4.1: Engelli kullanıcıların mevcut koleksiyondan yararlanmaları
konusunda farkındalık yaratılması
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AMAÇ 6: KÜTÜPHANENĠN VE KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKĠN
KULLANIMININ SAĞLAMAK.
Hedef 1: Elektronik veri tabanları kullanımını arttırmak
FAALĠYET 1.1: Veri tabanı kullanım kılavuzlarının güncellenmesi
FAALĠYET 1.2: Kullanıcılara yönelik elektronik kaynak kullanımı eğitim
programlarının düzenlenmesi
FAALĠYET 1.3: Kullanıcıların ilgi alanlarının belirlenerek kullanıcı profili
hazırlanması ve güncel duyuru hizmetinin verilmesi
FALĠYET 1.4:Veri tabanı kullanıcı memnuniyetini belirlemek amacıyla,
kütüphane web sayfasında bulunan e-kaynak kullanım anketinin sürdürülmesi
Hedef 2: Okuyucu Eğitim programını tüm üniversitede yaygınlaĢtırmak.
FAALĠYET 2.1: Her eğitim dönemi baĢında öncelikle Yalnızbağ YerleĢkesindeki
Fakülte ve Yüksek okullarda yaygın olarak “Kütüphane Oryantasyon” eğitimini
almalarını ve eğitimin sürdürülebilir olmasının sağlanması
FAALĠYET 2.2: Kullanıcı gruplarına yönelik, bilgi kaynaklarını tanıtan,
kullanımlarını anlatan özel eğitim programlarının hazırlanması ve bu amaçla
öğretim üyeleri ile iletiĢim kurularak ortak ve sürekli eğitimin gerçekleĢtirilmesi
Hedef 3: Yayın sağlama ve kaynak paylaĢımı konularında diğer üniversite ve araĢtırma
kütüphaneleri / kurumları ile iĢbirliğini sürdürmek
FAALĠYET 3.1: AraĢtırıcıların TÜBĠTAK-ULAKBĠM hizmetlerinden haberdar
olmalarını ve aktif yararlanmalarının sağlanması
FAALĠYET 3.2: Kütüphanemizde bulunamayan kitapların ANKOS üniversite
kütüphanelerine sunmuĢ olduğu
Kütüphaneler arası ödünç (KĠTS-ILL)
sisteminden teminini sağlamak.

AMAÇ
7:
KÜTÜPHANENĠN
GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK.

VE

KÜTÜPHANE

Hedef 1: Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden etkin
yararlanabilmeleri için kaynakların güvenliğini sağlamak.

ve

KAYNAKLARININ

verimli

bir

Ģekilde

FAALĠYET 1.1: Kaynakların güvenliğini sağlamak üzere RFID güvenlik sistemi
kurmak.
FAALĠYET 2.2: Kütüphane içerisinde kullanıcıların takibini yapmak.
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B.Temel Politikalar Ve Öncelikler
Politikalar

-Ġnsan Kaynakları
-Koleksiyon GeliĢtirme
-Birim Kütüphaneleri
-Kullanıcı Eğitimi
-Ödünç Verme
-Kütüphanelerarası Ödünç Verme
-E-Kütüphane

Öncelikler

-Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesi çerçevesinde çalıĢmaları
sürdürmek,
-Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun bir “koleksiyon geliĢtirme politikası” oluĢturmak,
-Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak için
çalıĢmalarda bulunmak,
-Farklı yerleĢkelerde olmaları nedeniyle kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan
kullanıcılarımıza sunulan hizmetleri artırmak.
-Kullanıcılara verilen hizmetlerin aksamaması için gerekli olan elektrik ve internet eriĢimi için
oluĢan kesintileri minumum düzeye indirmeye çalıĢmak.
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

A.MALĠ BĠLGĠLER
Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
2013 BÜTÇE
BAġLANGIÇ
ÖDENEĞĠ TL

38.62.00.01-08.2.0.00-2-03.2TÜK. YÖN. MAL VE HĠZ. ALIM GĠD.
38.62.00.01-08.2.0.00-2-03.3YOLLUKLAR
38.62.00.01-08.2.0.00-2-03.5HĠZMET ALIMLARI
38.62.00.01-08.2.0.00-2-06.1MAMUL MAL ALIMLARI
38.62.00.01-08.2.0.00-2-06.3GAYRĠMADDĠ HAK ALIMLARI
38.62.00.01-09.4.1.00-2-03.2 –
TÜK. YÖN. MAL VE HĠZ. ALIM GĠD.
BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI

2013
GERÇEK.
GERÇEKLEġM ORANI%
E TOPLAMI TL

82.000,00

61.250,18

74

6.000,00

492,50

0,82

15.000,00

13.426,94

89

470.000,00

464.663,18

98

73.000,00

72.796,15

99

9.700,00

9.666,56

99

655.700,00

622.295,51

95

Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
Satın almalar Sermaye giderleri (Mamul Mal Alımları), Gayri maddi Hak Alımları ve
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları tertibinden yapılmıĢ olup, 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 19. Maddesine göre ihale yolu ile 4, 22. maddesine göre Doğrudan Temin Yolu ile
23 olmak üzere, toplam 25 adet ödeme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Satın alma sonrası mal kabulü, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar gereği muayene
Komisyonu kontrolü ile yapılmıĢtır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44.
Maddesine göre kabul edilen TaĢınır Mal Yönetmeliğinin gerektirdiği sorumluluklar, harcama
yetkilisinin atamıĢ olduğu taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yönetmeliğe uygun olarak
yürütülmüĢtür.
Ödemeler ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü
kurallar çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tahsis edilen ödeneklerde, ödenek üstü harcama yapılmamıĢtır.

Mali Denetim Sonuçları
2013 yılında mali denetim ile ilgili bir rapor hazırlanmamıĢtır.
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B.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
ĠDARĠ HĠZMETLER
SEKRETERLĠK, YAZI ĠġLERĠ

VE

ARġĠV HĠZMETLERĠ:

Daire BaĢkanlığı sekreterlik iĢleri, her türlü gelen-giden evrak iĢlemleri; evrak kaydı,
gelen evraklarla ilgili gerekli duyuruların yapılması, tüm birimlerin iĢleriyle ilgili yazıĢmaların
yapılması, personelin sevk, izin, rapor vb iĢleri ile ilgili yazıların yazılması, vb. çalıĢmaların
yürütülmesi ve dosyalama-arĢiv iĢlemlerini de yapar

ARAġTIRMA PLANLAMA KOORDĠNASYON
Ġnsan Kaynakları Yönetimi:
Memur maaĢları harcama birimlerine devredildiğinden kadrosu kütüphanemizde
görünen tüm

personelin

maaĢ

iĢlemleri

yapılarak ödemeleri

yapılmaktadır.

Fiilen

kütüphanemizde çalıĢan personelimizin yıllık izin ve rapor iĢlemleri de takip edilmektedir.
Kütüphane hizmetlerinin en iyi Ģekilde yürütülebilmesi ve hizmet sürekliliği
çerçevesinde

gerekli

personel

organizasyonun

planlanması

ve

verimlilik

esasında

değerlendirme ve denetim çalıĢmalarını kapsar. Gerekli görüldüğü taktirde; hizmet içi eğitim
çalıĢmaları, personelin hizmetler ile ilgili yapılan seminer, konferans, sempozyum ve panellere
katılması ve staj ya da ara zamanlı öğrenci çalıĢtırma organizasyonu planlanır ve yürütülür.
Kütüphane hizmetleri; 1 daire baĢkanı, 1 Ģube Müdürü, 1 memur, 3 kütüphaneci, 1
hizmet alımı, kadrolarında çalıĢtırılan personel olmak üzere toplam 7 personel ile
yürütülmüĢtür. Hazırlanan ĠĢ Süreçlerine göre personelin görevlendirmeleri yapılmıĢtır.

Bütçe ÇalıĢmaları:
Daire BaĢkanlığı’nın üniversitemizde eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasında
üzerine düĢen görevi en iyi Ģekilde yerine getirebilmesi amacıyla; öğretim elemanı ve
öğrencilerimizin elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar, basılı yayın, görsel ve iĢitsel
materyal talepleri karĢılanması çerçevesinde bütçe planlama çalıĢmaları yapılmaktadır.
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AĢağıda 2013 yılı bütçe ödenekleri ve harcama durumu verilmiĢtir.
2013 BÜTÇE
BAġLANGIÇ
ÖDENEĞĠ TL

2013
GERÇEKLEġM
E TOPLAMI TL

GERÇEK.
ORANI%

03.2- TÜK. YÖN. MAL VE HĠZ.
ALIM GĠD.
03.3- YOLLUKLAR

91.700,00

61.250,18

74

6.000,00

492,50

1

03.5- HĠZMET ALIMLARI

15.000,00

13.426,94

89

06.1- MAMUL MAL ALIMLARI

470.000,00

464.663,18

98

06.3-GAYRĠMADDĠ HAK
ALIMLARI
BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI

73.000,00

72.796,15

99

655.700,00

622.295,51

95

100
80

ÖDENEK
KALEMLERĠNĠN
BÜTÇEDEKĠ ORANI

60
40
20
0
03.2-

03.3-

03.5-

06.1-

06.3-

Kalan Ödenek
Harcanan Ödenek

BAKIM ONARIM HĠZMETLERĠ SERVĠSĠ
-Kütüphanede bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod vb. makinelerin düzenli ve
uyumlu çalıĢması, sağlanmıĢ ve bu konuda çalıĢmalar yapılmıĢtır.
-Kütüphanede kullanılan bilgisayar ve ilgili diğer elektronik alet ve makinelerin
arızalanmaları halinde, arızaların giderilmesi için ilgili birimlere gönderilmĢ ve takipleri
yapılĢtır,
-Kütüphane bilgisayar sistemlerinin virüslere karĢı gerekli koruma için programlar
kurulmuĢtur,
-Bilgisayar kullanımı konusunda personele destek sağlanmĢtır.
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CĠLTLEME VE ONARIM HĠZMETLERĠ:
Bilgi kaynaklarının ciltlenmesi ve cilt onarımı iĢlemlerinin yapılması, yaptırılması ve
takibi çalıĢmalarını yürütür. Kütüphanemizde çeĢitli nedenlerden dolayı ciltlerinde problem
olan kitaplar seçilerek baskı merkezinde tamiri yapılmıĢtır.
TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ
Kütüphane binamızın tüm temizlik iĢleri; 1 geçici iĢçi statüsündeki personel ile
yürütülmektedir. Okuyucularımızın daha düzenli ve temiz bir ortamda çalıĢma imkanı
bulmaları için saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak temizlik planı çerçevesinde iĢler
yürütülmektedir.
GÜVENLĠK, YÖNLENDĠRME HĠZMETLERĠ
Kütüphane materyalinin güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve hırsızlık için,
kütüphane giriĢinde güvenlik takip sistemi kurulmuĢtur. Böylece ödünç iĢlemi yaptırılmadan
kütüphane materyalinin dıĢarıya çıkarılmasına engel olunmaktadır.
GiriĢ çıkıĢların sessiz ve uygun Ģekilde yapılması, Kütüphanede sessizliğin ve
kütüphane kurallarına uyulmasının sağlanması hizmetleri titizlikle yürütülmektedir.
TEKNĠK HĠZMETLER
KOLEKSĠYON GELĠġTĠRME, SAĞLAMA VE TAġINIR ĠġLEMLERĠ SERVĠSĠ:
a)Koleksiyon GeliĢtirme – Sağlama Hizmetleri:
Ġhtiyaç duyulan her türlü bilgi materyalinin kütüphane koleksiyonuna katılmasını
sağlayan iĢlemler bütünüdür. Servis istatistikleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
BağıĢla gelen

Satın
alınan

TOPLAM

2006-2013

27216

8555

35771

2013

10229

7351

17580

TOPLAM

37445

15906

53351

60000
50000
40000
30000

2013
TOPLAM

20000
10000
0
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b)Tahakkuk ĠĢlemleri:
Satın alması tamamlanan demirbaĢ malzemenin ve sağlanan yayınların satın alma
iĢlemleri sonucu ilgililere ödeme iĢlemlerinin yapılmasıdır. Daire BaĢkanlığı tarafından 2013
yılında gerçekleĢtirilen tüm ödemeler aĢağıda gösterilmiĢtir.
Satın almalar Sermaye giderleri (Mamul Mal Alımları), Gayri maddi Hak Alımları ve
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları tertibinden yapılmıĢ olup, 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 19. Maddesine göre ihale yolu ile 4, 22. maddesine göre Doğrudan Temin Yolu ile
23 olmak üzere, toplam 25 adet ödeme gerçekleĢtirilmiĢtir.
c)TaĢınır ĠĢlemleri (Kayıt, takip ve sayım)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımı yapılan ve çıkıĢı
yapılan her malzemenin taĢınır iĢlemleri TaĢınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) kullanılarak
yapılmaktadır. Ġlgili kanuna göre her yıl sonunda taĢınırların sayımı yapılmaktadır.
d)Birim Kütüphaneleri Destek Servisi
Birimlerin talebi ve Üniversite yönetiminin uygun görüĢü ile Merkez Kütüphane dıĢında
birimlerde hizmetlerin belirli bir düzeyde verildiği birim kütüphanelerinin desteklenmesi
kararlaĢtırılmıĢtır.
Birim kütüphanelerine materyal kayıt giriĢi, kataloglama, sınıflama, ödünç verme
hizmetlerine yerinde ve uzaktan yardım Ģeklinde destek olunmaktadır. Ayrıca, birim
kütüphanelerinde çalıĢan personele Merkez Kütüphanede hizmet içi eğitim verilmektedir.

KATALOGLAMA VE SINIFLANDIRMA HĠZMETLERĠ SERVĠSĠ
-Kataloglama ve Sınıflandırma ĠĢlemleri
Kitapların, tezlerin ve diğer materyallerin kullanımlarını düzenli ve hızlı bir Ģekilde
sağlamak amacıyla, kataloglama ve sınıflama iĢlemlerinin yapılması, katalog bilgilerinin
bilgisayara aktarımı, konu baĢlıklarının Türkçe olarak verilmesi iĢlemleri ile kullanıma hazır
hale getirilmesi için diğer iĢlemleri kapsar.
Kataloglama ve sınıflama iĢlemlerinde kütüphanemiz, uluslar arası nitelik taĢıyan ve
çoğunlukla üniversite kütüphanelerinin kullandığı DEWEY Onlu Sınıflama Sistemini ve konu
baĢlıklarını kullanmakta, kataloglamada ise (YORDAM) a göre iĢlem yapmaktadır.
Güncellenen kütüphane otomasyonu ile internet bağlantısı bulunan her yerden kütüphane
koleksiyonumuz, http://79.123.136.99/yordamtk.htm adresindeki katalog sorgulama linkinden

20

eriĢilerek tarama iĢlemi yapılabilmektedir. 2013 dönemi içinde adet bazında 17580 adet kitabın
kayıtları otomasyon programına aktarılmıĢ ve kitap sayısı 53351 adete ulaĢmıĢtır.
Kütüphanemizde bulunan tüm kitapların konusal dağılımı aĢağıda verilmiĢtir.

1
2
4
3
4
5
6
7
8

Basılı Materyal Konularına Göre Koleksiyon Dağılımı
Genel
2563
Felsefe,ve Psikoloji,
Din
Sosyal Bilimler
Dil ve Dilbilim
Doğa Bilimleri ve Matemitk
Uygulamalı Bilimler ve
Teknoloji
Güzel Sanatlar
Edebiyat ve Retorik
Coğrafya Tarih ve Yardımcı
Disiplinler
Toplam

1904
3328
14668
1847
3118
6797
2196
9360
7570
53351

15000
10000
5000
0
Genel
Din
Dil ve Dilbilim
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji
Edebiyat ve Retorik

Felsefe,ve Psikoloji,
Sosyal Bilimler
Doğa Bilimleri ve Matemitk
Güzel Sanatlar
Coğrafya Tarih ve Yardımcı Disiplinler

- Kitap sırtı iĢlemleri (kaĢe, güvenlik, etiket, barkod): TaĢınır iĢlemleri yapılmıĢ olan
kitapların kaĢe ve güvenlik iĢlemleri ile, kataloglama ve sınıflandırma iĢlemleri tamamlanan
kitapların, kitap sırtı etiket ve koruma bantı iĢlemleri yapılarak kitaplar kullanıma
sunulmaktadır. Bu çerçevede 2013 yılında 17580 adet kitabın ilgili iĢlemleri yürütülmüĢtür
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KOLEKSĠYON GELĠġTĠRME VE SAĞLAMA ĠġLEMLERĠ,
Kütüphane koleksiyon geliĢtirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak
piyasaya sürülen materyallerin, fiyat durumlarının
değerlendirilmesi ve sağlanması
çalıĢmalarını yürütür.
OKUYUCU VE BĠLGĠ HĠZMETLERĠ
TANITIM, YARARLANDIRMA VE KULLANICI EĞĠTĠMĠ SERVĠSĠ
- Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı: : Kütüphanemizin eğitim öğretim yılı baĢlangıcında ve yıl
içerisinde öğrencilerimize tanıtımını yapılmaktadır.
-Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri: AraĢtırmacı ve kullanıcılara kütüphaneden yararlanma, kaynak
sağlama, yayın tarama iĢlemlerinde yardımcı olunmakta ve kullanıcı eğitimi verilmektedir.
-DanıĢma Hizmetleri: Kütüphaneye gelip bilgi arayan kullanıcılara, kütüphane içi ve dıĢı
kaynaklardan yararlanarak, faydalı olacak bilgilerin en kısa sürede bulunması faaliyetidir. Bu
faaliyet kapsamında;
-Telefonla veya kütüphaneye gelinerek sorulan sorulara cevap verilir.
-Sorulan sorulara, özelliklerine göre, hemen ya da araĢtırma sonucunda cevap verilir.
-Okuyucunun aradığı bilgi ya da kitapları bulmasına yardımcı olunur.
- Yararlandırma, Okuma Salonu Kontrol ve Denetimi: Okuyucular, kütüphanede açık raf
sistemi uygulandığından aradıkları bilgiyi kendileri bulabilirler. Tarama Bilgisayarları,
okuyucunun aradığı bilgiye kolaylıkla ulaĢabilmesini sağlamak ve elektronik kütüphane
hizmetinden faydalanmak amacıyla Kütüphane giriĢ bölümünde bulunmaktadır. Kütüphanede
bulunan bilgisayarlar aracılığıyla, aranan kitabın adından, yazarından, kitap adında geçen
herhangi bir kelimeden, konusundan, ISBN numarasından, yayın evinden ve yayın tarihinden
ulaĢılabilir. Kütüphane koleksiyonuna, internet üzerinden ulaĢılabilir. Ayrıca, istenilen
kitapların yerinde bulunabilmesi için düzenli olarak raf kontrolleri yapılmaktadır.
- Ġnternet Hizmeti: Hizmetin amacı, okuyucuların kütüphanenin belirlediği hedeflerine uygun
olarak bilgisayar teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır.
Kütüphanemizde 3 adet bilgisayar ile bu hizmet verilmiĢtir.
ÖDÜNÇ VERME SERVĠSĠ
Kullanıcıların Kütüphane koleksiyonundan faydalanmalarını sağlamak için Kütüphane
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi,
istenilmesi halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi
iĢlemleri, geciktirilen materyaller ile ilgili iĢlemler, kütüphaneden iliĢik kesme iĢlemleri vb.
çalıĢmaları yürütülür.
2013 yılı sonu itibariyle Merkez Kütüphanemizin akademik, idari ve öğrenci olmak
üzere toplam 11288 adet üyesi bulunmaktadır. 2013 yılında Merkez Kütüphanemiz 255 gün
açık kalmıĢ, toplam 6825 kiĢi kütüphaneyi kullanmıĢtır.
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KÜTÜPHANEDEN FAYDALANANLAR
Akademik Personel
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0
Kütüphaneden Faydalananlar
KÜTÜPHANELER ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ HĠZMETLERĠ SERVĠSĠ,
Üniversite kütüphaneleri arası iĢbirliği çerçevesinde, kendi üniversite kütüphaneleri
aracılığı ile ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Merkez Kütüphanemizde
bulunmayan kitap ve makaleleri Kütüphaneler arası ĠĢbirliği Politikaları çerçevesinde yurt içi
ve yurt dıĢı kütüphane ve bilgi merkezlerinden temin etmek mümkündür. Bu dönemde, diğer
üniversite kütüphanelerinden 26 adet kitap ödünç olarak getirtilmiĢtir.
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Kütüphanelerarası ĠĢbirliği Takip Sistemi Üzerinden Kaynak Transferi Verileri

Aylar
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

Kütüphanelerarası
Alınan Ödünç Kitap

Kütüphanelerarası
Alınan Ödünç Kitap

2
1
1
3

2
1
6

3
1
8

Kütüphanemiz, TÜBĠTAK-ULAKBĠM tarafından oluĢturulmuĢ olan Toplu Katalog
(TO-KAT) projesinde yer almaya baĢlamıĢtır.
TO-KAT projesi, farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek
bir ara yüzden taranabilmesine ve kayıt paylaĢımına olanak sağlamaktadır. Buna göre
üniversitemiz kütüphanesi kütüphanelerarası iĢbirliği ve kaynak paylaĢımını ülke çapında etkin
hale getirebilmek için merkez kütüphaneye ait koleksiyon bilgilerini TO-KAT projesi için
paylaĢarak “ Ulusal Toplu Katalog” çalıĢmasına destek vermektedir.
AraĢtırmacılarımız kütüphanemizde bulamadıkları kaynaklar için web sayfamızda yer
alan TO-KAT linki http://www.toplukatalog.gov.tr/ ile diğer kütüphanelerin kataloglarından
tarama yapabilecek ve kullanmak için kaynak talebinde bulunabileceklerdir
-Belge Sağlama Hizmetleri: Belge Sağlama Hizmetlerinin amacı, ihtiyaç duyulan
kaynakları, (makale, kitap, tez bölümleri gibi) kurum içi ya da kurum dıĢı bilgi kaynaklarından
yararlanarak sağlamaktır.
ULAKBIM Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) hakkında bilgilendirme yapılarak
okuyucularımızın bireysel olarak makale sağlama yapmaları konusunda da yönlendirmeler
yapılmaktadır.
ELEKTRONĠK YAYINLAR SERVĠSĠ
a) Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler,
-Seçme Deneme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları
Elektronik ortamlardan bilgi eriĢim hizmetleri (internet üzerinden bilgi eriĢim araçları
ve kullanımları vb.) ile elektronik araç-gereçler yardımıyla kullanılabilen veya elektronik
ortamda çevrimiçi (online) olarak eriĢilebilen materyal ve yayınların (CD-ROM’lar, veri
tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri
tabanlarının deneme ve abonelik eriĢimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak
eriĢilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve
değerlendirilmesi çalıĢmalarını yürütür.
Merkez Kütüphane koleksiyon geliĢtirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni
olarak piyasaya sürülen tüm veri tabanları hakkında; sürekli bilgi sahibi olunması, dergi
listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, üniversitemiz
birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalıĢmalarını
yürütür. Bu çerçevede;
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-Veri tabanı alımlarının en ekonomik Ģekilde sağlanabilmesi için iĢbirliği olanaklarının
araĢtırılması ve ortaklaĢa konulardaki çalıĢmalar,
-Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans antlaĢmalarını gözden geçirme,
-Veri tabanlarının lisans antlaĢmaları vb. incelenerek arĢivleme özelliklerinden dolayı
geleceğe yönelik politikalar oluĢturma,
-Abone olunan veri tabanlarından en iyi Ģekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının
gerekli duyurularını yapma,
-Yeni çıkan veri tabanlarının araĢtırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak
amacıyla deneme amaçlı kullanım çalıĢmalarında bulunma,
-Veri tabanlarının düzenli eriĢimde olup olmadıklarının kontrolünü yapma,
-Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araĢtırmacılara
bilgilendirme ve rehberlik,
-Veri tabanlarının içerik değiĢimleri hakkında araĢtırmacılara güncel bilgiler sunma,
-Ücretsiz veri tabanlarının kütüphanemiz web sayfasından eriĢimini sağlama,
-Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerinin alınması ve
kullanımlarının yakından takip edilmesi ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde
değerlendirilmesi iĢlemleri yürütülmektedir.
- Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı ĠĢlemleri,
Değerlendirmesi yapılan elektronik kaynaklar bütçe olanakları çerçevesinde öncelik sırasına
göre belirlenerek abonelik iĢlemleri yapılır.
Veri tabanlarına ait istatistiki bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.
Veri Tabanı Adı

Konusu

Ġndirilen
makale

Hein Online

Hukuk

2013 de
ödenen
Tutarı
11.668,89 TL

Westlaw

Hukuk

13.031,76 TL

305

Swisslex

Hukuk

4.819,15 TL

1359

Science Direct

Tüm Konular

Ulakbim

9572

OVĠD-LWW

Tıp Eczacılık

Ulakbim

119

EBSCOhost

Tüm Konular

Ulakbim

1043

IEEE/IEE

Ulakbim

162

Taylor&Francis

FenBil. Mat.
Mühendislik
Tüm Konular

Ulakbim

905

Web of Science

Tüm Konular

Ulakbim

4897

171
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b) Belge Sağlama Hizmetleri,
Elektronik ortamda yayın ve makale sağlama, tez fotokopisi sağlama, yayın taraması
gibi çeĢitlilikler göstermektedir. Bu materyaller, ULAKBĠM, üniversite kütüphaneleri, çeĢitli
kamu kurum kütüphaneleri ile diğer araĢtırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır.
c) Web Sayfası Hizmetleri,
Kütüphanenin amacına, hedeflerine ve görevlerine uygun bir biçimde hizmetlerinin
internet ortamından eriĢilebilir hale getirilmesi, internette dağınık bilgiye düzenli eriĢimin
sağlanması amacıyla web sayfası tasarımı yapılması ve bu sayfanın dinamik ve güncel olarak
sürekli eriĢimde kalmasının sağlanmasını kapsar.
EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ

A
Toplam
A = Ulusal,

B

A

B

A

B

A

Etkinlikler

Seminer

Panel

Konferans

Bölüm Adı

Kongre

Sempozyu
m

Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayıları

B

A

B

A

B

3
B = Uluslar arası

C- PERFORMANS BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi: Kütüphane
Hizmetleri; Ġdari Hizmetler Servisi, Teknik Hizmetler Servisi ve Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri
Servisleri Birim Sorumlusu bazında yürütülmektedir. Kataloglama ve sınıflandırma hizmetleri,
taĢınır kayıt, kitap sırtı ve barkod iĢlemleri, ödünç verme iĢlemleri, süreli yayınlarla ilgili
hizmetlerin bir kısmı bilgisayar ortamında gerçekleĢtirildiğinden izleme ve değerlendirme
bilgisayar kayıtlarına göre yapılmaktadır. Satın alma hizmetleri de otomasyona dayalı olarak
yürütülmektedir. Otomasyon üzerinden elde edilemeyen veriler ayrıca hazırlanarak
değerlendirilmektedir.
Mevcut durum itibariyle, her ay sonunda birimler bazında faaliyet istatistikleri alınarak
gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
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IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A.Üstünlükler
- Deneyimli personel
- Kullanıcılarımızın desteği
- Zengin elektronik dergi, kitap koleksiyonu ve niteliği

-

B.Zayıflıklar
Dağınık bir kampüs yapısına sahip olmamız,
Fiziksel koĢulların yetersizliği,
Personelin sayısal açıdan yetersizliği,
Bütçe yetersizliği,
Birim kütüphanelerinin personel, mekan ve donanım yetersizlikleri,
C.Değerlendirme
Bütçe durumu: Yayın alım ödenekleri açısından her yıl yetersizlikler yaĢanmaktadır.
YaklaĢık maliyet aĢamasından sonra talep listesinde eksiltme yapma zorunluluğu
doğmaktadır. Bu durum aynı zamanda sağlama süresinin uzamasına neden olmaktadır.
Kütüphane toplam bütçesinin üniversite toplam bütçesine oranının 1/100 olması halinde
ülkemiz Ģartlarında iyi bir noktaya gelmiĢ oluruz.
Kütüphanenin mevcut yer sıkıntısı: Merkez Kütüphane koleksiyon düzeni ve hizmet
planının geliĢtirilmesi gereklidir. Merkez Kütüphane için en az 8000-10000 metrekare
büyüklüğünde yeni bir alan-bina planlaması yapılmalıdır.
Mesai dıĢı çalıĢma uygulaması sorunları: Tüm üniversite kütüphanelerinde normal
mesai dıĢında kütüphanenin açık bulundurulması temel uygulamalardandır. Ġmkanlar
ölçüsünde belli sürelerde kütüphaneler açık bulundurulmaktadır.

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
Üniversite kütüphaneleri geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi eğitimin ayrılmaz, olmazsa
olmaz parçası ve akademik bir birim olarak kabul edilmesi,
Yeni kütüphane binası planlaması veya mevcut binanın tamamının kütüphaneye tahsis
edilerek gerekli organizasyonların yapılması suretiyle mekan yetersizliklerinin
giderilmesi,
Birim kütüphaneleri de düĢünülerek kütüphane bütçesinin, üniversitenin genel bütçesine
oranının 1/100’e çıkarılması ya da birim kütüphanelerinin desteklenmesi ve mevcut
elektronik kaynak hizmetlerinin (veri tabanları, e-kitaplar) devamı ve geliĢtirilmesi
noktasında arttırılması,
Mevcut personel sayısının arttırılması ve çalıĢan personelin sürekliliğinin göz önünde
tutulması,
Kısmi zamanlı çalıĢan öğrencilerin kütüphanelerde çalıĢtırılmalarının sağlanması,
Elektrik ve internet kesintileri sorunlarının giderilmesi (jeneratör ve güç kaynakları),
RFID Güvenlik kapı sisteminin kontrolü.
Basılı yayınların hizmete sunulması amacıyla raf temininin sağlanması.
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I.ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

Mesut GÜĞERCĠN
Daire BaĢkanı
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