KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE
AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu
alandan yürütülmesini sağlamak.
Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür merkezi anlayışıyla hizmet sunmak.
Faaliyet- İhale edilen proje ile ilgili komisyon çalışmalarında bilgi teknolojileri ile
donatılmış, ergonomik hizmet alanlarına sahip, tüm fonksiyonları ve birimleri ile gelişmiş
araştırma olanaklarının sunulduğu bir kültür ve bilgi merkezi inşa edilmesi kapsamında katkı
sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Projenin 2016 yılında hayata geçirilerek 2018 de tamamlanması öngörülmektedir.
AMAÇ 2-Kütüphane Hizmetlerinin yürütülmesinde bütünleşik KOHA Bilgi Erişim
Sisteminin etkin kullanımını sağlamak.
Hedef 1- Kütüphane teknik ve okuyucu hizmetlerini KOHA Bilgi Erişim Sistemi üzerinden
yürütmek, yönetmek ve takip etmek.
Faaliyet 1-Kullanıcıların sistem üzerinden ve kendi hesaplarından; uzatma, ayırtma,
işlemlerini ve yayın isteklerini yapmalarının yaygınlaştırılması
Faaliyet 2- Sağlama ve kataloglama işlemlerinin Bilgi Erişim Sistemi içinden
bütünleşik olarak ve geliştirilerek yürütülmeye devam edilmesi
Faaliyet 4-Bütçe harcama kalemlerinin sistem üzerinden takibinin geliştirilerek
sürdürülmesi öngörülmektedir.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 3- Kurumsal Arşiv çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 1-Üniversitenin Bilimsel Hafızasını oluşturacak, Kurumsal Arşiv çalışmalarının,
desteklenmesini sağlamak.
Faaliyet 1-Kurumsal Açık Arşiv kapsamında üniversite mensuplarının
bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacı ile Üniversitenin Fakülte ve Bölümlerine,
İdari Birimlerine Açık Erişim Sistemi ile ilgili duyuru ve bilgilendirme yapılması
Faaliyet 2-Bilimsel Tezlerin Açık Arşiv Programına (DSpace) aktarılması
çalışmalarının tamamlanması, tam metin erişimlerinin sağlanması, kayıt veri kontrolünün
yapılması ve Bilgi Erişim Sistemi ile bütünleştirilmesi çalışmalarının yapılması
Faaliyet 3- Yeni gelen kaynakların sisteme direk eklenerek Bilgi Erişim Sistemi ile
bütünleştirilmesi çalışmalarının yapılması
Faaliyet 4- Kütüphane Komisyonu ve Açık Arşiv Komisyonu toplantılarının yılda en
az iki kez yapılması
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
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AMAÇ 4- Üniversitemiz kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgi-belge kaynaklarını
yayın sağlama politikamız ve bütçe olanaklarımız çerçevesinde sağlayarak güncel ve
zengin bir koleksiyon oluşturulmasını sağlamak.
Hedef 1- Koleksiyonu zenginleştirmek, geliştirmek ve güncel tutmak.
Faaliyet 1-Gelen okuyucu isteklerinin değerlendirilmesi ve alınmasına karar verilen
kitapların ve görsel kaynakların sağlama-sipariş işlemlerinin her yıl olduğu üzere yürütülmesi.
Faaliyet 2- Bütçe olanakları çerçevesinde, gelen yayın isteklerinin tümünün
sağlanması
Faaliyet 3- Yeni yayınların takibi ve koleksiyon analizi doğrultusunda eksik konu
alanların zenginleştirilmesi,
Faaliyet 4- Gelen yayın isteklerinin gerekli kontrolleri yapılarak, kısa sürede sipariş
işlemlerinin gerçekleştirmesi ve takibi
Faaliyet 5- Satın alınan yayınların kayıt işlemlerinin en kısa sürede yapılması
Bağış gelen yayınların kayıt işlemlerini güncel olarak takip edilmesi
Faaliyet 6- Basımı tükenen ve stokta bulunmayan kaynak olasılığını en aza indirmek
amacı ile ve siparişlerin yılsonundan önce tamamlanması öngörülmektedir.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2- Yayın isteklerinin mevcut Bilgi Erişim Sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak ve
yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1- Yayın isteklerinin güncellenen istek formları kullanılarak veya kullanıcı
hesapları üzerinden sisteme üzerinden yapılmaya devam edilmesinin yaygınlaştırılması
Faaliyet 2- Yayın istek listeleri takibi, kullanıcı geri bildirimleri (otomatik e-posta) ile
ilgili işlemlerin Bilgi Erişim Sistemi üzerinden yapılmasının yaygınlaştırılması
öngörülmektedir.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 3- Mevcut Türkçe basılı dergi aboneliklerinin devamını ve yeni dergi aboneliklerinin
yapılmasını sağlamak ve izleme çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet 1- Abone olunan dergilerin eksik sayılarının sağlanması.
Faaliyet 2- Bağış yoluyla sağlanacak dergilerin belirlenmesi ve sağlanması.
Faaliyet 3- Raf düzeninin sağlanması ve takibi
Faaliyet 4- Cilt işlemlerinin takip edilmesi
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin ilk 6 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 4- Elektronik dergilerin, veri tabanlarının ve e-kitapların devamlılığını sağlamak, yeni
eklenecek elektronik kaynakları seçmek ve abonelik işlemlerini yapmak.
Faaliyet 1-Elektronik kaynak veri tabanlarının mevcut aboneliklerinin devamının
sağlanması ve yılda en az 1 veri tabanı aboneliğinin koleksiyona eklenmesi.
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Faaliyet 2-Yeni elektronik kaynakların (e-dergi ve e-kitapların) tanıtılması amacıyla
denemelerin açtırılması ve kullanım sıklıklarının ve kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi.
Faaliyet 3-Denemeye açılan veri tabanlarının duyurularını takip edilerek duyurularının
yapılması
Faaliyet 4- Elektronik veri tabanı kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 5- Kütüphane koleksiyonunun güncel olarak kullanıma sunulması ve
uluslararası standartlara uygun kataloglama ve sınıflama hizmetleri yürütmek.
Hedef 1- Koleksiyona yeni eklenen satın, bağış tüm yayınların kataloglama ve sınıflama
çalışmalarını Bilgi Erişim Sistemi (KOHA) üzerinden devam ettirmek.
Faaliyet 1-Koleksiyona yeni katılacak olan satın ve bağış yayınların kataloglama ve
sınıflama işlemlerinin yapılarak en kısa sürede sisteme aktarılması ve koleksiyonun güncel
tutulması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Satın ve bağış yoluyla koleksiyona eklenecek yayınların yıl sonu itibariyle tamamlanmış
olması ile koleksiyonun geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2- Bilgi Erişim Sistemi (KOHA) kayıtlarının uluslararası standarda çıkarılması projesi
kapsamında tüm koleksiyonun (basılı, görsel, süreli) mevcut kayıtların revize edilmesi
kapsamındaki veri giriş çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet 1-Bibliyografik kayıtların ve konu başlıklarının uluslararası standartlara
(LSCH, MESH ) göre belirlenmesi çalışmalarına devam edilmesi.
Faaliyet 2-Tüm katalog kayıtlarının elden geçirilerek eksik kayıtların tamamlanması,
hataların düzeltilmesi
Faaliyet 3-Otorite kayıtlarının (konu, seri kaydı, şirket-kurum, konferans otoriteleri)
oluşturulması çalışmalarının sürdürülmesi
Faaliyet 4-Eski kayıtların (dijital kayıtlar ve görsel kaynak kayıtları) RDA dönüşüm
işlemleri ile ilgili ön çalışmalara başlanması.
Faaliyet 5-Katalog kayıtlarına kapak ve içindekiler sayfasının eklenmesi
Faaliyet 6-Katalog işlemleri henüz yapılmamış bağış yayınların kataloglama
işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet 7-Katalogda yer alan kayıtların online linklerinin eklenmesi (İTO, Kalkınma
Bakanlığı vb. yayınlar)
Faaliyet 8-Açık ve kapalı tezlerin Bilgi Erişim Sistemi içinde simgesel resimlendirme
ile belirlenerek farkındalık yaratılması
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyet 2, 3, 5, 6,7,8 in yılsonu itibariyle tamamlanmış olması
Faaliyet 4 ün başlangıcından itibaren 2 yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.
AMAÇ 6-Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün
etkinliklerimize yön vermesini sağlamak.
Hedef 1- Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını
sağlamak.
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Faaliyet 1-Hazırlanan eğitim materyallerinin güncellenmesi ve eğitim programları ile
farkındalığın arttırılması.
Faaliyet 2- Kullanım kılavuzları güncellenmesi
Faaliyet 3- Kütüphane Web sayfasının yeniden tasarlanması ve güncellenmesi
Faaliyet 4- Makale ve bilgi isteklerinin en kısa sürede sağlanması ve yanıtlanması
Faaliyet 5- E-posta üzerinden ve sosyal ağlara etkinlikler ve yenilikler duyurulmasına
devam edilmesi öngörülmektedir.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2- Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim almak ve sonuçları değerlendirme
çalışmalarını sürdürmek.
Faaliyet 1-Kullanıcı memnuniyet anketi ve diğer yollarla gelen (dilek istek kutusu, eposta) geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve gereken çalışmaların yapılması Akademisyenler
ve öğrencilerin kütüphane hizmetleri ve koleksiyon konusundaki görüşleri ölçülerek istek ve
önerilerin belirlenmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- 2 kez kullanıcı anketi yapılması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 7- Kütüphanenin ve kütüphane kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.
Hedef 1- Elektronik veri tabanları kullanımını arttırmak.
Faaliyet 1-Kullanıcılara yönelik elektronik kaynak kullanımı eğitim programlarının
düzenlenmesi.
Hedef 2- Merkez Kütüphane kaynak ve hizmetlerini tanıtım günleri düzenlenmesi
Faaliyet 2- Kütüphane Haftası ve Üniversite tanıtım günlerinde uygun alanlarda stand
açılarak hizmet ve kaynakların tanıtılması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin Fakülte bazında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2- Okuyucu Eğitim programını tüm üniversitede yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1-Her eğitim dönemi başında öncelikle Çağış Yerleşkesindeki Fakülte ve
Yüksekokullarda yaygın olarak “Kütüphane Oryantasyon” eğitimini almalarını ve eğitimin
sürdürülebilir olmasının sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Eğitim dönemi süresinde daha fazla katılımın sağlanacağı faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 3: Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer üniversite ve araştırma
kütüphaneleri / kurumları ile işbirliğini sürdürmek.
Faaliyet 1-Araştırıcıların TÜBİTAK-ULAKBİM hizmetlerinden haberdar olmalarını ve
aktif yararlanmalarının sağlanması.
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Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Yararlanan kullanıcı sayısının artacağı öngörülmektedir.

