




Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, karar ve uygulama

alanında bilgi üreten ve bilgi kullanan araştırmacılara bilimsel ve teknik bilgi sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri planlamak, yürütmek,

koordine etmek ve denetlemek görev, yetki ve sorumluluğumuzdur.

Üniversitemizin en önemli faaliyetleri arasında yer alan kütüphanemiz, kuruluşundan bu yana bağlı olduğu kurum ve hizmet kitlesinin

ihtiyaçları doğrultusunda, araştırma ve eğitim amaçlı olarak, bilimsel ve güncel yayınları sağlayan, düzenleyen ve en elverişli yararlanma

ortamını sağlayacak yöntemler ile hizmete sunmayı hedefleyen bir bilgi-belge merkezidir.

Üniversitemizin hızlı gelişimine paralel olarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Kitap koleksiyonu bakımından bugün itibariyle

Anadolu’nun en güçlü kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Kütüphanemize başvuran her araştırmacı muhakkak yaptığı araştırmayla ilgili

bir kaynağa ulaşabilmektedir. Bu durum bizi gururlandırmakla birlikte çalışma isteğimizi artırmaktadır.

Üniversite eğitiminde bilgiye erişimin önemi tartışılmaz bir gerçek olduğu kadar, buna ulaşmakta ciddi bir yatırım ve bütçe ihtiyacını da

beraberinde getirmektedir. Kütüphaneler için bilgi hizmetlerinin verilebilmesi yeterli mali kaynak ve uzman personele bağlıdır. Üniversitemiz

üst yönetiminin desteği Kütüphanemizin ve hizmetlerimizin sürekliliği ve gelişimi için her zaman pozitif bir faktör olmuştur.

2020 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVID-19) salgını ekonomiden eğitime her açıdan

dünyayı olumsuz olarak etkilemiş ve ülkemizde de salgınla mücadele kapsamında eğitim alanında da birçok kısıtlayıcı tedbirler alınmıştır.

Yükseköğretim kurumları için alınan uzaktan eğitim kararı ile öğrenci hareketliliği azalmış ve bu da kütüphanemiz kullanıcı hizmetlerini

olumsuz etkilemiştir. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak kütüphanemiz akademik ile idari personele ve araştırma

faaliyetinde bulunmak isteyen öğrencilerimize materyal sunma alanında aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir. En kısa süre

içerisinde salgının sona erip kullanıcılarımızla daha güzel günleri görmeyi temenni ediyorum.

Bingöl Üniversitesi’nde yürütülen eğitim ve öğretime en iyi şekilde destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kütüphanemiz, amaç

ve hedefleri yönünde ne kadar yol aldığını sayı ve istatistiki bilgilerle titizlikle ortaya koyan 2020 yılı faaliyet raporu, aynı zamanda akademik

ve idari personel ile öğrencilerimizin öneri ve taleplerini belirlemede yol gösterici olacaktır.

Çalışmalarımızda katkısı olan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Nusret ÖZDEMİR

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V.



Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç

duyulan her türlü basılı, elektronik, görsel ve işitsel bilgi

kaynaklarını sağlayıp çağdaş kütüphanecilik hizmeti anlayışı

içerisinde kullanıcı memnuniyetini dikkate alarak en kısa sürede, en

doğru bilgiyi kullanıcıların hizmetine sunmaktır.
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Bingöl Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının

gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş

bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde,

zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve iş

birliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan,

modern bir bilgi ve belge merkezi olmak.
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Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi, Bingöl Üniversitesi'nin 2007 yılında kurulmasıyla

faaliyetine başlamış daha sonra Ziraat Fakültesi Binasında 200 m2 alanda 1000 adet kitap ile hizmet

vermeye devam etmiştir. 2014 yılında ayrı bir bina olarak 3250 m2 alanda kurulan kütüphanemiz 5 yıl bu

binada hizmet verdikten sonra, Ocak 2019 tarihinde 1000'den fazla kullanıcıya çalışma alanı ve bilgi

hizmeti sunan 6000 m2 lik alan ile bölgenin en modern kütüphane binasına kavuşmuştur.

Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi yaklaşık 85.000 adet basılı kitap ile kullanıcılarına

hizmet sunmaktadır. Ayrıca iki adet birim kütüphanesi de hizmete açılmış olup bunlardan ilki, İlahiyat

Fakültesi binasında kullanıcılarına hizmet veren Nusrettin BOLELLİ kitaplığıdır. Diğer birim kütüphanesi

ise Fen Edebiyat Fakültesi binasında Sosyal Bilimler Seminer ve Çalışma Merkezi olarak

kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Kütüphanenin kuruluş amacı, öncelikle üniversitemiz bünyesindeki eğitim-öğretim ve

araştırma faaliyetleri ve daha sonra da üniversitemiz dışındaki araştırma faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesine destek olmak ve kullanıcılarına nitelikli bilgi kaynaklarını sağlamaktır.



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı:

 Kütüphane hizmetleri için yeterli kadronun oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
temini için Rektörlüğe teklifte bulunmak, personelin iş bölümü, hizmet içi eğitimi ve denetimini yapmak,

 Kütüphaneye gerekli materyaller için bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,
 Satın alma işlemlerinin, üniversitenin ihtiyaç ve gelişimi doğrultusunda merkez ve bağlı birimler

arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması

amacıyla çalışmalar yapmak,
 Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli her türlü bilgi ve belgenin sağlanması ve sağlanan
bilgilerin sistematik bir şekilde düzenlenerek kullanıma sunulması için personelini organize etmek,
önlemler almak ve denetlemek,

 Merkez ve birim kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, Harcama
yetkilisi görevini yerine getirmek,

 Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak hazırlayacağı raporu her yıl
sonunda Rektörlüğe sunmak,

 Yönetmenlik ve yönerge gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer
çalışmaları yapmaktır.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak amacımız; çağdaş, araştırmacı, insan

haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven,

bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz; gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun

koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane

olmaktır.

Tüm bu amaç ve hedeflere ulaşmak için Başkanlığımız; Üniversitemizde yapılan araştırmaları

eğitim ve öğretimi desteklemek, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları

bilimsel ve kültürel materyalleri sağlamak, sağlanan bu materyallere hızlı ve kolayca erişilebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak ve içinde yaşadığımız yüzyılın gereklerine uygun bir üniversite

kütüphanesi oluşturmak için çalışmaktadır.

Sürekli gelişme ve kendini yenileme prensibiyle hareket eden Başkanlığımız, hem hizmet, hem

de sahip olunan kaynaklar açısından kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Kütüphanecilik

alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu

güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedef almakta ve aynı zamanda alt yapısını

güçlendirmektedir



1 Bilgi okur yazarlılığı konusunda

öğrencilerimizi bilinçlendirmek

Üniversitemize yeni başlayan ön lisans, lisans ve lisansüstü

öğrencilerine kütüphanemizi ve kütüphane kaynaklarının

tanıtımı yaparak kütüphanemizi verimli bir şekilde kullanmalarını
sağlamak.

Bilgi kaynaklarını, bilgi kaynaklarına erişimi ve bilgi kaynaklarını
verimli bir şekilde kullanımı öğretmek.

2 Personel Verimliliğini Artırmak

Personele kişisel gelişim eğitimi verilmesi

Eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması

Yurt içi eğitim toplantılarına daha çok personellin Katılımını
sağlamak

3

Kurumsal Açık Erişim Sisteminin

Kullanımını sağlamak ve
içeriğinin zenginleştirilmesi

Üniversitemizde görevli akademik personelimizin yapmış

oldukları bilimsel çalışmaların tamamımın açık erişimli şekilde

Kurumsal Açık Arşivimizde yer almasını sağlayarak yayınların
görünürlüğü ve atıf sayısını artırmak

4

Kütüphanenin varlık nedeninin

“kullanıcılarımız” olduğu

ilkesinin bütün etkinliklerimize

yön vermesini sağlamak

Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak

Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde
yararlanma yollarını aramak

Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve
görselliğe hitap eden ortamların hazırlanması için çalışmak
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Öğrenci Çalışma Alanları

Bilgisayar Odası 13 54.23 m2 13

Ders Çalışma Salonu 1 819.89m2 492

Kütüphane (Kitaplık Alanı) 1 819.89 m2

7/24 Çalışma salonu 1 682 m2 350

Sesli Çalışma Alanları 1 52.99 m2 72

Görsel İşitsel Salonu 1 52.99 m2 8

Bireysel Çalışma Odaları 18 97.98 m2 54

Toplam

Kütüphane binamız 6.000 m2 kapalı alan olarak inşa edilmiş ve 4 kattan oluşmaktadır. Aynı
anda 914 kişinin oturarak yararlanabileceği ders çalışma alanlarıyla kullanıcılarımıza hizmet
vermektedir. Kütüphane binamız içerisinde bir adet Konferans salonu ve bir adet kantin ve bir
adet görsel işitsel salonumuz bulunmaktadır.



Kantin 1 54.23 m2

Konferans Salonu 1 81.81 m2 59



HİZMET ALANLARI ADET ALAN (M²) KULLANICI SAYISI

Çalışma Odası (Daire Baş.) 1 52.51m2 1

Çalışma Odası (Sekreter) 1 12.78 m2 1

Çalışma Odası (Şube Müdürü) 1 25 m2 1

Çalışma Odası (Şube Müdürü) 1 26.19 m2 1

Çalışma Odası (Araştırmacı) 1 19.14 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 15.51 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 11.62 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 11.74 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 11.83 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 11.94 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 11.84 m2 1

Çalışma Odası (Personel) 1 19.87 m2 1

Dinlenme Odası 1 53.29 m2
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HİZMET ALANLARI ADET ALAN (M²) KULLANICI SAYISI

Çalışma Odası (Kataloglama) 1 71.85 m2

Çalışma Odası (Süreli Yayınlar) 1 153.35 m2

Çalışma Odası (Ciltleme ) 1 52.16 m2

Ödünç İade Bankosu 1 7.69 m2

Ofis (Hizmetli, Güvenlik) 1 18.98 m2

Çay Ocağı 1 18.98 m2

Arşiv 1 56 m2

Ambar Odası 1 25 m2



Kataloglama 

Sınıflandırma    

Süreli Yayınlar 

Nusret ÖZDEMİR
Kütüphane ve Dokümantasyon  Daire Başkanı

Nusrettin TURĞUT    

(Şube Müd.V)              

İdari Hizmetler ve 

Okuyucu  Hizmetleri

Yunus YALNIZAN 

(Şube Müd.V)        

Mali Hizmetler

Bina Hizmetleri

Samet TAĞ                       

(Şube Müdürü)

Teknik Hizmetler ve

E-Kütüphane Hizmetleri

Açık Erişim          

E- Yayınlar 

E-Kütüphane        

KİTS

Raf Hizmetleri 

Emre KUŞCU

Güler Ö. ALKAN

Saadet KUŞÇU 

Perihan DEMİR Nurettin DENGEŞİK

Adem GÜLTEKİN 

Fatma 

BÜRLÜKKARA
Metin BİNGÖL Nurullah BADAKOL Cihangir KESKİN 

Vedat ŞEN

Eyüp BARIŞ

Nuran AYTAŞ

Nurettin AYDIN

İbrahim ÇİFTÇİ

İbrahim BOLLUK

A.R.KURTARAN

Cihat GÜRLÜK

Mehmet ÇİÇEKA.H. KORKUTATA

Hikmet BOR

Mehmet YILMAZ



2020 yılında Üniversitemiz Kütüphane hizmetleri; 1 daire başkanı, 4 kütüphaneci, 2 Şube

Müdürü, 2 şef, 1 Araştırmacı, 5 Bilgisayar İşletmeni, 4 memur ve 6 Hizmetli olmak üzere toplam 25

personel ile yürütülmüştür.

Kütüphanemizde gerçekleştirilen çalışmalara ve verilen hizmetlere bakıldığında diğer Üniversite

Kütüphaneleri ile paralel hizmet üretmesine karşın nitelikli personel sayısındaki yetersizlik ortadadır.

Kurumun misyonu ve vizyonu göz önünde bulundurularak yürütülecek faaliyetlerin yeterli

sayıda ve nitelikli personelle gerçekleştirilmesi prensibiyle hareket edilmektedir. Bu çerçevede, meslek

personeline ilişkin ihtiyacın karşılanması gerekmektedir.

Personelin yerine yeni personelin alınamaması ve yetiştirilememesi insan kaynakları

konusundaki önemli sorunlardan biri olarak görünmektedir. Bu nedenle en kısa sürede kütüphaneci

sayısının arttırılması kütüphanemizin geleceği açısından çok önemlidir

Kütüphane personelinin bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla, bilgi ve belge yönetimi

alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri önümüzdeki dönemlerde, KBS, MYS Eğitimi, EBYS

Eğitimi, Kütüphane Otomasyonu hizmetleri, Açık Erişim, E-kütüphane hizmetleri ve diğer konularda

hizmet içi eğitimin verilmesi kurumumuz açısında istenilen verimin yakalanmasında önemli etkileri

olacaktır.



Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 16 16

Teknik Hizmetler Sınıfı 4 4

Yardımcı Hizmetli Sınıfı 1 1

Sürekli İşçiler 6 6

Kişi Sayısı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 16 2 2 9 4

Teknik Hizmetler Sınıfı 4 3 1

Yardımcı Hizmetli Sınıfı 1 1

Sürekli İşçiler 6 2 4



1- 3 Yıl 4 - 6 Yıl 7 - 10 Yıl 11 - 15 Yıl 16 - 20 Yıl 21 - Üzeri

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1 4 3 2 3 4

Teknik Hizmetler Sınıfı 4

Sürekli İşçiler 3 3

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

Genel İdari Hizmetler Sınıfı
1 4 4 4 4

Teknik Hizmetler Sınıfı 2 2

Sürekli İşçiler
3 2 1
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Daire Başkanlığımız teknik ve kullanıcı hizmetlerinin yürütülmesi için

“YORDAM” Kütüphane otomasyon sistemini kullanmaktadır. Bu sistemle idari

personel yayın sağlama, kataloglama, ödünç verme, iade, süreli yayın takip, sayım ve

döküm işlemlerini yapmaktadır. Kullanıcılarımız ise katalog tarama, ödünç almış

oldukları yayınları görebilme, sürelerini uzatma, yayın ayırtma, yayın istek vb.

işlemlerini internet üzerinden yapabilmektedir.

Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi
İdari Amaçlı

(Adet)
Eğitim Amaçlı

(Adet)
Araştırma Amaçlı

(Adet)
Toplam

Kütüphane otomasyon  
programı

1 1

İhale otomasyon 
programı

1 1

Dizüstü Bilgisayar 1

Masa üstü bilgisayar 19 13 32



Cinsi
İdari Amaçlı
(Adet)

Eğitim Amaçlı
(Adet)

Araştırma Amaçlı
(Adet)

Toplam

Projeksiyon 1 1

Fotokopi makinesi 1 1

Yazıcı ve Tarayıcılar 5 5

Barkod Okuyucu 2 2

Kameralar

El Terminali 2 2

Televizyonlar 8 8

Ödünç Verme-Alma

Makinesi (Self Check)
1 1

Kioks (Katalag Tarama) 1 1

Akılı Masa Rezervasyon 1 1K
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın 2020 yılında satın almış olduğu, kişi ve

kurumlardan gelen yayın bağışlarıyla koleksiyonumuz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmuştur.

Yayın 

Türü

2019 Yılı Yayın Sayısı 2020 Yılı Yayın Sayısı
Toplam 

Sayı
Bağış

Satın 

Alınan
Toplam Bağış

Satın 

Alınan
Abone Toplam

Kitap 902 2.574 3.476 2.146 3.874 6.020 84.687

süreli 

yayın
450 500 950

Elektronik

kitap
17.745 17.745

Tez 130 150 280

DVD-VCD 500 500

TOPLAM
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversitemizin belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için, 

öğrenci, öğretim görevlisi, öğretim üyeleri, personel ve üniversitemiz dışından gelen kullanıcılarımızın bu 

isteklerini karşılamak için aşağıda belirtilen başlıklar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, 

 Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, 

 Güncel bilgiye hızlı kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, Ödünç verme, iade 

işlemlerini yapmak, 

 Birim arşivi oluşturmak, 

 Yurt içi yayın isteklerini karşılamak, 

 Kütüphaneler arası işbirliğini geliştirmek, 

 Kullanıcı eğitimini gerçekleştirmek, 

 Elektronik referans koleksiyonunu geliştirmek, 

 Koleksiyonun cilt işlemlerini yaptırmak, 

 Rafların yerleştirilmesi ve düzenli tutulmasını sağlamak, 

 Koleksiyon Yönetimini gerçekleştirmek, 

 Engelsiz Kütüphane oluşumu gereği, engelsiz Kütüphane koleksiyonu oluşturmak ve hizmete sunmak, 

 Elektronik ortamda uluslararası standartlara göre kataloglama ve sınıflama yapmak, 

 Yeni gelen yayınları duyurmak. 



Üniversitemiz Fakülte,Yüksekokul Kütüphanelerine toplam 757 adet Türkçe ve

Yabancı kitap bağışı yapılmıştır.

Birim Verilen Kitap Sayısı

İlahiyat Fakültesi 60

Genç MYO 345

Solhan SHMYO 352



 Kütüphaneye gelip bilgi arayan kullanıcılara, kütüphane içi ve dışı kaynaklardan yararlanarak,

faydalı olacak bilgilerin en kısa sürede bulunması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında;

 Telefonla veya kütüphaneye gelinerek sorulan sorulara, özelliklerine göre, hemen ya da araştırma

sonucunda cevap verilmiştir.

 Okuyucunun aradığı bilgi ya da kitapların bulmasında yardımcı olunmuştur.

 Online danışma kaynakları; Bingöl Üniversitesi yurtdışı dergilerde yayınlanmış bilimsel yayın

kataloğu, yurtiçi bilgi merkezlerinin bağlantıları, e-duyuru listesi, online istek formları, Yordam

katalog sorgulama ekranı ile merkez kütüphane koleksiyonuna erişim, akademik ve resmi kurum

bağlantıları, iletişim bilgileri bu hizmetlerden bazılarıdır.

 Online veri tabanlarından yapılan bilgi tarama ve elektronik bilgi erişim hizmetlerinden

araştırmacılarımız hiçbir ücrete tabi tutulmadan yararlanabilmektedir. Ayrıca kullanıcılarımıza

internet ortamında bilgiye hızlı erişim hizmeti verilmektedir.

 Personelin bilgi teknolojisi/enformasyon ve dokümantasyon / bilgi hizmetleri alanlarındaki

 yenilikleri takip amacı ile yurtiçinde düzenlenen çeşitli seminer, konferans, panel, sempozyum gibi

toplantılara katılımcı ya da aktif olarak katılımları Rektörlük oluru ile sağlanmaktadır.



Elektronik ortamlardan bilgi erişim hizmetleri (internet üzerinden bilgi erişim araçları ve kullanımları vb.) ile

elektronik araç-gereçler yardımıyla kullanılabilen veya elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak erişilebilen

materyal ve yayınların (veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri

tabanlarının deneme ve abonelik erişimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak erişilebilenlerin tespit

edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalışmalarını her yıl olduğu gibi düzenli

yürütülmüştür

Merkez Kütüphane koleksiyon geliştirme 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

kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür. Bunlar;

 Veri tabanı alımlarının en ekonomik şekilde sağlanabilmesi için işbirliği olanaklarının araştırılması ve ortaklaşa

konulardaki çalışmalar,

 Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans anlaşmalarını gözden geçirme

 Veri tabanlarının lisans anlaşmaları vb. incelenerek arşivleme özelliklerinden dolayı geleceğe yönelik politikalar

oluşturma,

 Abone olunan veri tabanlarından en iyi şekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının gerekli duyurularını yapma

 Yeni çıkan veri tabanlarının araştırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme amaçlı

kullanım çalışmalarında bulunma

 Veri tabanlarının düzenli erişimde olup olmadıklarının kontrolünü yapma



 Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araştırmacılara bilgilendirme ve

rehberlik,

 Veri tabanlarının içerik değişimleri hakkında araştırmacılara güncel bilgiler sunma

 Ücretsiz veri tabanlarının kütüphanemiz web sayfasından erişimini sağlama

 Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerinin alınması ve kullanımlarının

yakından takip edilmesi ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde değerlendirilmesi işlemleri

kapsamında yürütülmüş çalışmalardır

Değerlendirmesi yapılan elektronik kaynaklar bütçe olanakları çerçevesinde öncelik sırasına göre

belirlenerek abonelik işlemleri yapılmıştır. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2020 yılında 3

adet tam metin, 2 adet intihal program olmak üzere 5 veri tabanına abonelik sağlamış, Ulusal Lisans

kapsamında EKUAL kanalı ile 38 veri tabanına erişim sağlanmıştır.

2020 dönemi itibariyle abonesi bulunulan veri tabanlarından diğer elektronik kitap paketlerinden

17.745 adet kitaptan yararlanılmıştır

2020 yılı itibariyle erişilebilen tüm e-kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.



Abone olunan veri tabanları 

Veri Tabanı Türü İçerik Fiyatı Kullanım Sayısı

ACS (American
Chemical Society

Tam metin Kimya $9.992,81
2.496

(Reporting Period Total)

Oxford Journals
Online

Tam metin
Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Hukuk,
Bilim, Tıp, Matematik, Sağlık

$4.319,59
1.216

(Reporting Period Total)

Al Manhal Tam metin

İslam Çalışmaları, Dil ve Edebiyat, İşletme
ve Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası
İlişkiler, Tarih, Hukuk, Eğitim Bilimleri,
Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Psikoloji,
Felsefe, İslami Finans

$7.875
1.339

(Reporting Period Total)
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TÜBİTAK EKUAL Veri Tabanları

Sıra 

No
Veri Tabanı İçerik

1 Academic Search Ultimate 
Antropoloji, Kadın Çalışmaları, Astronomi, Kimya, Bilim ve Teknoloji, Matematik, 

Biyoloji, Mimarlık, Coğrafya Mühendislik, Dil ve edebiyat Müzik, Felsefe,  

Psikoloji, Eczacılık bilimleri, Güzel sanatlar

2 Business Source İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri

3 Central & Eastern European Academic
Edebiyat, Fen Bilimleri, Hukuk, İş ve Ekonomi, Mühendislik, Siyaset Bilimi, 

Sosyoloji, Tarih, Tıp ve Sağlık Bilimleri

4 ERIC Eğitim Bilimleri

5 MasterFILE Genel İlgi Alanları, Popüler Yayınlar

6 MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar)
Bilgisayar, Biyografiler, Finans, Genetik, Kariyer, Mimari, Moda ve Tasarım, Sağlık, 

Sanat, Seyahat, Spor, Tarih vb referans konuları

7 Newspaper Source Plus Haber Kaynakları

8 Open Dissertations Tezler

9 Regional Business News Yerel Haberler

10 The Belt and Road Initiative Reference Source 
Bilim, Coğrafya, Çevre, Ekonomi ve Finans, Hukuk, İnternet ve Telekominikasyon, 

İnşaat Mühendisliği, Lojistik, Mimarlık, Siyaset, Sürdürülebilir Gelişim, Tarım, 

Teknoloji, Ticaret

11 TR Dizin Tüm Alanlar

12
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. 

Wilson)
Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi

13
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

14 Art Index Retrospective (H.W. Wilson) Sanat

15 Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) İş ve İşletme

16 Education Index Retrospective: 1929 – 1983 Eğitim Bilimleri

17 European Views of the Americas: 1493-1750



17 GreenFILE Çevre

18 Humanities & Social Sciences Index Retrospective Beşeri ve Sosyal Silimler

19 Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi

20 Newswires

21 PubMed İndeksi: MEDLINE Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji

22 Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 Beşeri ve Sosyal Silimler

23 Teacher Reference Center Eğitim

24 Web News Haber

25 Emerald Premier eJournal Yönetim Bilimleri

26 IEEE Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar

27 JSTOR Archive Journal Content Multidisipliner

28 Mendeley Referans Yönetim Sistemi

29 OVID-LWW Tıp, Sağlık

30 ProQuest Dissertation & Theses Tez

31 ScienceDirect Freedom Collection Bilim, Teknoloji, Tıp

32 Scopus Özet ve Atıf

33 Springer Nature

34 Springer Nature-SpringerLink

35 Taylor & Francis
Coğrafya, Şehircilik ve Çevre, Çevre ve Tarım, Davranış Bilimleri, Fizik, 
İşletme, Yönetim ve Ekonomi, Kimya

36 Web of Science Atıf Verileri

37 Wiley Online Library
Kimya, İşletme, Ekonomi, Finans, İstatistik, Yaşam Bilimleri, 
Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, 
Eczacılık, Fizik ve Astronomi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Tarım



Sıra 

No
Veri Tabanı

Sıra 

No
Veri Tabanı

1 DeepKnowledge Kütüphane Portalı 22 Turkish Journal of Medical Sciences: COVID-19 Özel Sayısı

2 IMF e-Library 23 MIT Press Direct

3
Emerald Koleksiyonları; Emerald eJournals Premier Koleksiyonu, 

Emerald Social Science eBooks ve Emerging Markets Case Studies
24

Dentistry & Oral Sciences Source,

4 IGI Global Yayınevi, Covid-19 Coronavirus İçeriği 25 eBook Academic Collection

5 Accucoms Covid19 İçeriği 26 Hiperkitap

6
Annual Reviews

27
SAYISAL KİTAP ve Kafekültür Yayıncılık işbirliği ile sunulan e-kitap 

içerikleri

7 IOP Publishing 28 Asos İndex

8
Brill Yayınevi tarafından, halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz 

araştırması gibi konularda erişime açılan kitaplar ve makaleler
29

McGraw Hill Access Medicine

9 AkademikTV.com 30 McGraw Hill Access Engineering

10 İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı 31 McGraw Hill Access Science

11
Elsevier tarafından hayata geçirilen COVID-19 Resource 

Center platformu
32

Sobiad Atıf Dizini

12 Gale- Cengage Learning 33 Hein Online Trial

13 HukukTürk 34 Primal Pictures -MEDICAL EDUCATION PACKAGE

14 IEEE eLearning Library 35 IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitapları

15 Turcademy 36 OpenAIRE COVID-19 Gateway

16 UpToDate içeriği, 37 Islamic Studies & Arabic Literature

17 ACM Digital Library 38 e-Marefa İslami Ekonomi ve Finans Veri Bankası

18 BOCLIPS video kütüphanesi 39 PressReader Covid-19 ile ilgili içerik

19
Öteki Yayınevi ve SAYISAL KİTAP işbirliği ile sunulan e-kitap 

içerikleri
40

Statista

20 SAE International 41 ProQuest Publicly Available Content Database

21 Wolters Kluwer-5 Minute Consult 42 ProQuest Coronavirus Research Database



Sıra 

No
Veri Tabanı

Sıra 

No
Veri Tabanı

43 De Gruyter Dergi Koleksiyonu 56 Torrossa Güney Avrupa Akademik veritabanı
44 AYEUM 57 JoVE Science Education koleksiyonu

45
Brill Encylopedia of Islam & Index Islamicus

58
JSTOR Arşiv koleksiyonları ile Tematik Koleksiyonlar ve Birincil 

Kaynak Koleksiyonları içeriği
46 The Cochrane Library Platformu Eğitim Kanalı 59 The Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2005-2014 arşivi
47 Cambridge University Press Dergileri 60 Akagev (Akademik Gelişim Veri tabanı)
48 BMJ Temel Covid-19 Kaynakları 61 Data Turkey
49 Infobase Video ve e-dergi İçerikli Veri tabanları 62 Hiper Kitap
50 Lebib Yalkın MevBank veritabanı 63 Legal Online
51 Bookcites Atıf Dizini 64 Jove Science Education
52 medyaAkademi “Türkiye Reklam Arşivi” 65 De Gruyter Açık Erişim e-Kitapları
53 Access Engineering veritabanı 66 Taylor&Francis COVID-19: Koronavirüs ile ilgili yayınları
54 Zentralblatt MATH veritabanı 67 SAYISAL Kitap: Türkçe e-kitap ve e-dergi platformu
55 Resmi Gazete ve Mevzuat Bilgi Sistemi



Kullanılan İntihal Programları 

Program Adı
Kayıtlı Akademik 
Personel Sayısı

Kullanan
Akademik Personel Sayısı

iThenticate 137 42

Turnitin 425 210



Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dışında kullanımını sağlamak için Kütüphane

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi, istenilmesi

halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi işlemleri,

geciktirilen materyaller ile ilgili işlemler, kütüphaneden ilişik kesme işlemleri vb. çalışmaları

yürütülmüştür

Alınan materyalin ödünç süresi dolmadan bir defaya mahsus süresi uzatılabilir.

Tatil günlerinde ödünç verilen kitap sayısı ve ödünç süresi uzatılır.

Danışma kaynakları, süreli yayınlar ve kütüphane kullanıcıları için rezerve edilmiş

kaynaklar ödünç verilmemektedir.

KULLANICILAR KİTAP SAYISI SÜRE

Akademik ve İdari Personel 4 kitap 30 gün

Y.Lisans ve Doktora Öğrencileri 4 kitap 30 gün

Öğrenci (Lisans-Ön Lisans) 2 kitap 15 gün

Misafir



Ödünç Verme-Alma Hizmeti: Kütüphanemizde bulunan yayınlar kullanıcı gruplarına göre değişen sürelerde

kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir. Ödünç alıp verme hizmeti 2 personel ve 2 adet Ödünç (Selfcheck) makinesi ile hafta içi ve

hafta sonu süreklilik arzedilecek şekilde hizmet verilmektedir.

Ödünç Verme Servisi işlemlerinde; 7.960 dolaşım (kitap) işlemi gerçekleştirmiştir. Kütüphanenin açık bulundurulduğu 249

gün boyunca günlük ortalama 32 kitap ödünç verilmiştir.

Kullanıcı Hizmetleri
Ödünç Verme Bölümü İstatistikleri

Kullanıcı Grubu Kayıtlı Yararlanan
Toplam 

Ödünç Alma 

Akademik Personel 682 118 512

Doktora Öğrenci 166 6 20

Yüksek Lisans Öğrenci 985 94 401

Lisans Öğrenci 14.957 2.490 6.555

İdari Personel 330 75 472

TOPLAM 17120 2783 7.960



Referans hizmetleri: 773 adet Sözlük, 622 adet Ansiklopedi ile El Kitabı vb.

başvuru kaynakların yer aldığı bölümdür.

Kütüphaneler arası Ödünç Alıp-Verme Hizmeti (KİTS): Diğer Üniversite Kütüphanelerinde
mevcut kaynaklardan da kullanıcılarımızı faydalandırmak için Başkanlık olarak Kütüphaneler
Arası İşbirliği ve Takip sistemine (KİTS) olunan üyelik ile kullanıcılarımıza diğer üniversite

kütüphanelerinde mevcut kaynakların kullanımları sağlanmaktadır. Kullanıcıların, kargo ücretini
kendileri karşılamak üzere kütüphaneler arası ödünç verme sistemine dahil kütüphanelere
kaynak gönderilmeye ve kaynak getirtilmeye de devam edilmektedir. Aynı zamanda
Üniversitemizdeki akademik personelimizin kullanımı için üyeliği gerçekleştirilmiş olan,
Türkiye’deki diğer Üniversiteler arasında belge (tez,makale) sağlama hizmeti veren
TÜBESS’(Türkiye Bilgi Belge Sağlama Sistemi)de aktif olarak kullanılmaktadır.

Ödünç Alınan Ödünç Verilen Toplam

TÜBESS 10

KİTS 21 2 23



Fotokopi ve yazıcı hizmeti: Kullanıcılarımızın kaynaklarımızdan 5846 Sayılı Fikir ve

Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak fotokopi hizmeti ve kendi çalışmalarının yazıcıdan

çıktı alma hizmetidir. Yıllık ortalama 12.000 üzerinde fotokopi ve 4.000’den fazla yazıcı

(çıktı) hizmeti sağlanmaktadır.

Güncel duyuru hizmeti: Kütüphanemizle ilgili gelişmeleri Akademik ve İdari personelimize

e-posta yoluyla, diğer kullanıcılara ise bilgi ekranı ve pano ilanları ile duyurmaya

çalışmaktayız.

Multi-Medya Bölümü: Doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, öğretim ve araştırma

faaliyetlerine katkıda bulunması için kurulan multi-medya bölümü 8 adet 3D Led televizyon

ile kullanıcılarımıza hizmet vermektedir. Faaliyet döneminde 500 adet DVD-VCD

kullanıcılar tarafından yerinde kullanılmıştır.



Üniversitemiz bünyesinde basılı yayınlara ISBN (Uluslararası Standart Kitap

Numarası) ve ISSN (Uluslararası Süreli Yayın Standart Numarası) sağlama hizmetleri

yürütülmektedir.

2020 yılı içerisinde 3 adet ISSN numarası

sağlanmıştır





Bütçe Tertibi Bütçe Kalemi
2020 

Bütçesi
Harcanan Kalan

Gerçekleşme 
Oranı %

38.83.00.01.08.2.0.00.2.03.2
Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alım
4.000 3.964,80 35.20 %99.12

38.83.00.01.08.2.0.00.2.03.3 Yolluklar 2.000 ---- 4.000 %0

38.83.00.01.08.2.0.00.2.06.1
Yayın Alımları ve 
Yapımları

250.000 234.961.33 15.038.67 %93.98

38.83.00.01.08.2.0.00.2.06.3 Diğer Fikri Hak Alımları 150.000 109.736.66 40.263.34 %73.2

Bingöl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kendisine tahsis edilen bütçe ile kurumun ihtiyaçları

doğrultusunda elektronik ya da basılı ortamlardaki bilgiyi sağlamak, organize etmek ve bunu sunmak, çeşitli kurumlardan bilgi

kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak,

elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal

veri tabanları oluşturmak, hem kullanıcıların hem de çalışan personelin ergonomik şartlarda performansını arttırıcı mekânsal

düzenlemeler yapmak gibi misyonları yerine getirmiştir.

Daire Başkanlığı’nın üniversitemizde eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine

getirebilmesi amacıyla; öğretim elemanı ve öğrencilerimizin elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar, basılı yayın, görsel ve işitsel

materyal taleplerinin karşılanması çerçevesinde 2020 yılı bütçe olanakları kapsamında yapılan iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde

yerine getirilmiştir

2020 yılında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler ve harcama miktarları aşağıdaki tablolarda

gösterilmiştir.



YAPILAN ALIMLAR, İHALELER

Sıra 

No
Alım Türü Tarihi İhale ve Alımın Adı Miktarı

1
Açık İhale –

Abonelik Ödemeleri
21/07/2020 3.874 Kalem Yerli ve Yabancı Kitap Alımı 234.961.33

2 Doğrudan Temin 14/12/2020 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım 3.964,80

3 Abonelik 2020 Veri Tabanlarına Yapılan Ödeme 109.736.66

Kullanıcılar ve araştırmacılar tarafından talep edilen her türlü bilgi

materyalinin kütüphane koleksiyonuna katılmasını özen gösterilmiş ve bu kapsamda

tanımlanan iş süreçleri geçekleştirilmiştir. Sayısal veriler aşağıda verilmiştir



KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Üstünlükler

a) Kütüphaneye değer veren bir Üniversitenin bünyesinde olmak
b) Kütüphanemizin yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle büyük bir rahatlama sağlanması.

c) Kütüphane alt yapısının olanaklar ölçüsünde, eksikliklerine rağmen geliştirilmiş olması.

d) Üniversite üst yönetiminin Kütüphaneye bakış açılarının olumlu olması

e) Toplum içindeki imajımız

f) Üniversite yönetiminin desteği

g) Deneyimli personel

h) Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme
i) Kütüphane koleksiyonumuzun kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olması

j) Teknolojik gelişmelerin bilgi hizmetlerine yansıtılabilmesi
k) Gerek Birim olarak satın aldığımız elektronik veri tabanları, gerekse TÜBİTAK ULAKBİM aracılığı ile erişim sağladığımız veri 

tabanları ile güncel ve uluslararası bilgi kaynaklarına istenilen her yerden internet ortamında 7/24 rahatlıkla ulaşabilme imkânı.

l) Üniversitemizin TÜBESS (Türkiye Bilgi Belge Sağlama Sistemi) ve KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği ve takip Sistemi) 

konsorsiyumlarına üyelikleri sayesinde kütüphanelerimizde bulunmayan kaynakları düğer üniversite kütüphanelerinden ödünç alma ve

ödünç gönderme imkânına sahip olması

2. Zayıflıklar

a) Nitelikli Personel sayısının azlığı

b) Kütüphaneci Kadrosunun Yetersizliği

c) Her bütçe kaleminin açık olmaması

d) Akıllı Kütüphane Sistemi (RFID)”nin olmaması



DEĞERLENDİRME

Kütüphaneye ayrılan mali kaynakların artması, diğer üniversite ve bilgi merkezleriyle iş birliği, Üniversitenin

diğer idari birimleriyle pozitif ilişki, bilgi ve belge hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli seviyeye ulaşmasını

sağlamıştır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Birimimiz belirlenmiş olduğu amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirirken, payına düşen görev ve

sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmeye özen göstermektedir. Ancak giderilemeyen eksikliklerimiz vardır.

Kütüphaneler için bilgi hizmetlerinin verilebilmesi yeterli mali kaynak ve nitelikli personele bağlıdır. Daha

kaliteli bir hizmetin ifası için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 Nitelikli personel istihdamının acilen sağlanması, verilen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır

 Nitelikli Personel sayısı gecikmeden arttırılmalıdır

 Kullanıcıların bilgi kaynaklarına erişimlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlandırmalarını sağlamak,

 Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapmak,

 Çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak,

 Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak

 Katılımcı yönetim anlayışını esas alan bir örgüt ve yönetim yapısı geliştirmek

 Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konusunda diğer üniversiteleri ile daha sıkı işbirliğine gitmek

 Maliyeti düşük bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak.






















