




YÖNETİCİ SUNUŞU 
   

 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. 

 Üniversitemiz hızlı gelişimine paralel olarak kendini geliştirmeye de devam etmektedir.  Kütüphanemiz, kitap 
koleksiyonu bakımından bugün itibariyle Anadolu’nun en güçlü kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Bu durum bizi 
gururlandırmakla birlikte çalışma isteğimizi artırmaktadır. 

 Üniversite eğitiminde bilgiye erişimin önemi tartışılmaz bir gerçek olduğu kadar, buna ulaşmak da 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. 

 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 2021 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. 

  

        
         Öğr. Gör. Yasir İNCELER 

        
                         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. 



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 olmaktır. 



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 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, 

• Yönerge gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmaktır. 

• Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak hazırlayacağı raporu her yılsonunda 

Rektörlüğe sunmaktır. 



* 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 hedeflemekte ve aynı zamanda alt yapısını güçlendirmeye çalışmaktadır. 

 



  STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 

1 Bilgi okur-yazarlığı 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. 

Bu amaç doğrultusunda oryantasyon programları 

düzenlenmiştir. 

2 Personel Verimliliğini Artırmak Personele kişisel gelişim eğitimi verilmesi 

Eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması 

Yurt içi eğitim toplantılarına daha çok personelin 

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 görünürlüğünü 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 



Salonlar Sayısı Alanı Kapasitesi 

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 232 

Sesli Çalışma Alanları 1 52.99 m2 36 

Görsel İşitsel Salonu 1 52.99 m2 8 

Bireysel Çalışma Odaları 18 97.98 m2 54 

 



Sayısı Alanı Kapasitesi 

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 



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 



Daire Başkanı 

Okuyucu 

Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 

Teknik Hizmetler 

Şube Müdürlüğü 
İdari Hizmetler 

Şube Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 

Şube Müdürlüğü 

  

 Kataloglama 

  

Ödünç-İade 
Yazı İşleri 

Satın Alma 

  

Süreli Yayınlar 

Elektronik Yayınlar 

Otomasyon 

Kütüphaneler Arası 

İşbirliği (KİTS) 

TÜBESS  

ISSN-ISBN 

Kısmi Zamanlı 

Öğrenciler 

Kullanıcı Eğitimi 

Hizmeti 

Görsel-İşitsel 

Danışma 

Temizlik Hizmetleri 

Bina Bakım 

Hizmetleri 

Taşınır Kayıt 

Muhasebe 

Tahakkuk 

İnternet ve 

Fotokopi Hizmeti 

        Sınıflandırma 

Personel İşleri 

Araştırmacı 

 

                      

 



İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

  Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 15   15 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 3   3 

Toplam 18   18 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

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

Kişi Sayısı   2 3 9 4 

Yüzde           

İdari Personelin Hizmet Süresi 

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

Kişi Sayısı   2 4 2 2 8 

Yüzde             

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

Kişi Sayısı     4 4 6 4 

Yüzde             



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 

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. 

 



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın 2021 yılında satın almış 

olduğu, kişi ve 

kurumlardan gelen yayın bağışlarıyla koleksiyonumuz aşağıdaki tabloda 

belirtildiği gibi olmuştur. 

 
Yayın  

Türü 

2020 Yılı Yayın Sayısı 2021 Yılı Yayın Sayısı  
Toplam  

Sayı Bağış 
Satın  

Alınan 
Toplam Bağış 

Satın  

Alınan 
Abone Toplam 

Kitap 2.146 3.874 6.020 2600 3078 5678 87188 

süreli 

yayın 

Elektronik  

kitap 

 

17.745 

Tez 150 

DVD-VCD 500 

TOPLAM 



İdari Hizmetler 

• Danışma Hizmetleri 

• 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 verilmiştir. 

• 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 

sağlanmıştır. 



  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, sağlanması ve satın alınması, 

kullanıma sunulması, veri tabanlarının deneme ve abonelik erişimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak 

erişilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalışmaları 

yapılmıştır. 

 Merkez Kütüphane e-koleksiyon geliştirme politikalarına uygun olarak, veri tabanları hakkında bilgi sahibi 

olunması, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının 

değerlendirilmesi, üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi 

çalışmaları yapılmıştır. 

Merkez Kütüphane e-koleksiyon geliştirme politikalarına uygun olarak, veri tabanları hakkında bilgi sahibi olunması, 

teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, 

üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Bunlar; 

• Abone olunan veri tabanlarından en iyi şekilde faydalanılabilmesi için gerekli duyuruların yapılması 

• Veri tabanlarının araştırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme erişimlerinin açılması  

• Veri tabanlarının erişim kontrollerinin yapılması 

• Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araştırmacılara bilgilendirme ve rehberlik yapılması, 

• Veri tabanlarının içerik değişimleri hakkında araştırmacılara güncel bilgiler sunma 

• Ücretsiz e-kaynakların 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 çalışmalar. 
 

 



Değerlendirmesi yapılan elektronik kaynaklar bütçe olanakları çerçevesinde 

öncelik sırasına göre belirlenerek abonelik işlemleri yapılmıştır. Üniversitemiz 

bütçe olanakları çerçevesinde 2021 yılında 4 adet veri tabanına abone 

olunmuş, ayrıca TUBİTAK aracılığıyla EKUAL üzerinden 39 veri tabanına erişim 

sağlanmıştır. 2021 yılında abonesi olduğumuz AlManhal veri tabanında 17.745 

adet e-kitaptan yararlanılmıştır. Ayrıca 2021 yılında deneme erişimine açılan 

veri tabanları aşağıda verilmiştir. 

-Deneme Erişimli Veri Tabanları 

1. Cochrane Eğitim Duyurusu Kütüphane sayfasından yapıldı. 

2. Wikilala (Osmanlı döneminde basılmış olan matbu metinlerin (gazete, 

dergi, kitap) içerisinde Latin harfleriyle arama imkanı sağlayan veritabanı) 

31.12.2021 tarihine kadar sınırsız içerikle deneme erişimine açıldı. 

3. eBook Academic Collection  deneme erişimine açıldı. 

4. Rosetta Stone Library Solution deneme erişimine açıldı. 

5. Dentistry & Oral Sciences Source deneme erişimine açıldı. 

6. SOBİAD Atıf Dizini Eğitim Programı duyurusu kütüphane sayfasından 

yapıldı. 

7. ANKOS Covid-19 Ücretsiz İçerikler Rehber Sayfası duyurusu kütüphane 

sayfasından yapıldı. 

8. Akademik Sunum'da yer alan 10.000 akademik sunumun tamamı deneme 

erişimine açıldı. 

9. LexisNexis veri tabanı deneme erişimine açıldı. 

10.Artstor veri tabanı deneme erişimine açıldı. 

 



11. dMags Dijital Türkçe Dergi Platformu deneme erişimine açıldı. 

12. The Company of Biologists veri tabanı 22 Kasım 2021 tarihine kadar deneme 

erişimine açıldı. 

13. Legal Online veri tabanı veri tabanı 31 Kasım 2021 tarihine kadar deneme 

erişimine açıldı. 

14. The Company of Biologists veri tabanı 22 Kasım 2021 tarihine kadar deneme 

erişimine açıldı. 

15. De Gruyter Dergi Koleksiyonu 30 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine 

açıldı. 

16. Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Veritabanı 1-31 Ekim 2021 tarihleri 

arasında sınırsız deneme erişimine açıldı. 

17. McGraw Hill yayınevinin, Tıp & Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Mühendislik alanları 

için geliştirdiği özel koleksiyonları, 15 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açıldı. 

Deneme erişimine açık olan veritabanları; 

AccessMedicine 

AccessEmergencyMedicine 

AccessSurgery 

AccessPediatrics 

AccessEngineering 

18. The World Biographical Information System Online 31 Ekim 2021'e Kadar Deneme 

Erişimine Açıldı. 

19. Data Turkey veri tabanı 20Kasım 2021 tarihin kadar deneme erişimine açıldı. 



20. Legaling Hukuk Terimleri veri tabanı 15 Kasım 2021 tarihine kadar deneme 

erişimine açıldı. 

21. Bentham Science veri tabanı 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine 

açıldı. 

22. The Lancet Journals 19 Kasım 2021’e kadar deneme erişimine açıldı. 

23. Dar Almandulah Veri tabanı 15 Kasım 2021’e kadar deneme erişimine açıldı. 

24. Kelime.com Sözlükler veri tabanı 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine 

açıldı. 

25. Almanhal veritabanı tez ve rapor paketleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar deneme 

erişimine açıldı. 

26. Lebib Yalkın MevBank mevzuat ve içtihat veritabanı 25 Aralık 2021 tarihine kadar 

deneme erişimine açıldı. 

27. Turcademy Türkçe Akademik Yayınlar Veritabanı 31.12.2021 tarihine kadar 

deneme erişimine açıldı. 

28. AKAGEV (Akademik Gelişim ve Eğitim Veritabanı) 15 Aralık 2021 tarihine kadar 

deneme erişimine açıldı. 

29. Military Big Data veri tabanı 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine 

açıldı. 

30. HiperKitap 17 Ocak 2022 tarihine kadar deneme erişimine açıldı. 

31. LexiQamus 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açıldı. 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Dijital 

Verimlilik Kütüphanesi hayata geçmiş olup duyuru ve link, 

Kütüphanemiz web sayfasından yapıldı. Bunların dışında 2021 

yılında düzenlenen birçok webinar, eğitim seminerleri,  

konferanslar, kongreler vb. etkinliklere katılım sağlanması için 

kütüphanemiz web sayfasından gerekli duyurular yapılmıştır. 

Söz konusu etkinlikler online olarak yapılmıştır. 



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. 

 

                      Ödünç Verme Süreleri 

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 





Bütçe Tertibi 

 

Bütçe Kalemi 

 

2021 Bütçesi 

 

Harcanan Kalan 

62.239.765.15285-

0483.0005-02-

03.02 

 

Tüketime 

Yönelik Mal 

ve Malzeme 

Alım 

4000 TL 3953 TL 47 TL 

62.239.765.15285-

0483.0005-02-

03.03.10 

Yolluklar 2000 TL - 2000 TL 

62.239.765.13482-

0483.0005-02-

06.01 

Yayın 

Alımları ve 

Yapımları 

250000 TL 249988,26 TL 11,74 TL 

62.239.765.13482-

0483.0005-02-

06.03 

Diğer Fikri 

Hak Alımları 

150000 TL 140513,22 TL 9486,78 TL 

62.239.765.15285-

0483.0005-02-

03.05 

Bilgiye 

Abonelik 

Giderleri 

160000 TL 155412,76 TL 4587,24 TL 

 



1. Üstünlükler 
a) Kütüphaneye değer veren bir Üniversitenin bünyesinde olmak 

b) Kütüphane alt yapısının olanaklar ölçüsünde geliştirilmeye çalışılması. 

c) Toplum içindeki imajımız 

d) Deneyimli personel 

e) Talep edilen Bütçe kalemlerinin imkanlar çerçevesinde karşılanabilir olması 

f) Kütüphane koleksiyonumuzun kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek 

düzeyde olması 

g) Teknolojik gelişmelerin bilgi hizmetlerine yansıtılıyor olması 

h) Gerek Birim olarak satın alınan 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 ulaşılabilme imkânı. 

i) Üniversitemizin TÜBESS (Türkiye Bilgi Belge Sağlama Sistemi) ve KİTS 

(Kütüphaneler Arası İşbirliği ve Takip Sistemi) üyelikleri sayesinde tezler ve 

kütüphanelerimizde bulunmayan kaynakları düğer üniversite 

kütüphanelerinden ödünç alma ve ödünç gönderme imkânına sahip olması. 

 

2. Zayıflıklar 
a) İş verimliliğini artırmak için gereken nitelikli personel sayısının azlığı 

b) Kataloglama ve Sınıflama sürecinin verimli yürütülebilmesi için gereken 

Kütüphaneci kadrosunun yetersizliği 



  

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, belirlemiş olduğu amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirirken payına düşen görev ve 

sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmeye özen göstermektedir. Ancak giderilemeyen 

bazı eksikliklerimiz tam kapasite verimle çalışmayı şüphesiz etkilemektedir.  Kütüphaneler için 

bilgi hizmetlerinin verilebilmesi yeterli mali kaynak ve nitelikli iş gücüne bağlıdır. Daha kaliteli 

bir hizmetin ifası için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: 

Nitelikli personel istihdamının acilen sağlanması,  

Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapmak, 

Çalışanların motivasyonunu arttırıcı etkinlikler icra etmek, 

Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim 

olanakları oluşturmak için ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarının takip edilmesi, 

Katılımcı yönetim anlayışını esas alan bir örgüt ve yönetim yapısı geliştirmek, 

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

Maliyeti düşük bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak. 


