KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

MERKEZ KÜTÜPHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PLANLANAN 2017 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
AMAÇ 1- Yapımına başlanacak ayrı merkez kütüphane binası yapım çalışmalarına katkı
sağlamak.
Hedef 1-Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür merkezi anlayışıyla hizmet sunmak.
Faaliyet- İhalesi tamamlanan projenin yapım çalışmaları kapsamındaki çalışmaları takip
edilmesi teknik beklentilerin yerine getirilmesinin takip kapsamında katkı sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-İhalesi tamamlanan projenin 2017 yılında yapım aşamasına geçileceği öngörülmektedir.
AMAÇ 2- Üniversitemiz kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgi-belge kaynaklarını yayın
sağlama politikası ve bütçe olanakları çerçevesinde sağlamak, güncel ve zengin bir koleksiyon
oluşturmak.
Hedef 1-Basılı kaynak koleksiyonunu 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 ve
koleksiyona eklenen kitap sayısındaki yıllık artış oranının arttırılması.
Faaliyet 3- Koleksiyon analizi doğrultusunda, güncel yayınların takip edilmesi ve eksik konu
alanları ile ilgili kitap seçimi yapılması ve koleksiyonun zenginleştirilmesi.
Faaliyet 4- Gelen yayın isteklerinin gerekli kontrolleri yapılarak, kısa sürede sipariş işlemlerinin
gerçekleştirmesi ve takip edilmesi.
Faaliyet 5- Satın-Bağış yayınların kayıt işlemlerinin en kısa sürede yapılması, bağış gelen
yayınların her ay düzenli olarak veri girişlerinin sağlanması.
Faaliyet 6- Basımı tükenen ve stokta bulunmayan kaynak sayısını azaltıcı faaliyetler kapsamında
siparişlerin yılsonundan önce tamamlanması ve sipariş sıklığının arttırılması.
Faaliyet 7-Fazla nüsha kitapların yakın üniversitelerle paylaşımının sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2-Basılı yayın isteklerinin mevcut Bilgi Erişim Sistemi üzerinden yapılmasını yaygınlaştırmak,
farkındalığı arttırmak.
Faaliyet 1- Kullanıcıların bu konudaki bilgilendirilmeleri konusunda girişimlerde bulunulması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 3- Mevcut Türkçe basılı dergi aboneliklerinin devamını sağlamak ve izlemek.
Faaliyet 1- Abone olunan dergilerin eksik sayılarının sağlanması.
Faaliyet 2- Bağış yoluyla sağlanacak dergilerin izlenmesi.
Faaliyet
3Raf
düzeninin
sağlanması
ve
Faaliyet 4- Cilt işlemlerinin takip edilmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin ilk 6 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

takibi.

Hedef 4- Elektronik kaynak koleksiyonunu geliştirmek, seçim ve sağlama işlemlerini yürütmek.
Faaliyet 1-Mevcut aboneliklerinin devamının sağlanması ve yılda en az 1 veri tabanı
aboneliğinin
koleksiyona
eklenmesi.
Faaliyet 2-Abone olunan elektronik veri tabanlarındaki çakışma oranlarının belirlenmesi, az
kullanılan veri tabanlarıyla ilgili değerlendirme çalışması yapılması.
Faaliyet 3-Yeni elektronik kaynakların
(e-dergi ve e-kitapların) tanıtılması amacıyla
denemelerin açtırılması ve kullanım sıklıklarının ve kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi.
Faaliyet 4-Denemeye açılan veri tabanlarının duyurularını takip edilerek duyurularının
yapılması.
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Faaliyet 5- Elektronik veri tabanı kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 3- Kütüphane koleksiyonu katalog veri girişlerini güncel tutmak ve uluslararası
standartlara uygun kataloglama ve sınıflama çalışmalarını sürdürmek.
Hedef 1- Koleksiyona yeni eklenen satın, bağış tüm yayınların kataloglama ve sınıflama işlemlerinin
yapılmak.
Faaliyet 1-Koleksiyona yeni eklenecek tüm satın ve bağış yayınların (basılı, görsel, süreli )
kataloglama ve sınıflama işlemlerinin yapılması, en kısa sürede verilerin sisteme aktarılması ve
koleksiyonun güncel tutulması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetin yılsonu itibariyle tamamlanmış olması öngörülmektedir.
Hedef 2- Bibliyografik kayıtların Uluslararası standartlara çıkarılması çalışmalarını sürdürmek Bilgi
Erişim Sistemindeki mevcut veri girişlerini revize etmek.
Faaliyet 1-Mevcut bibliyografik kayıtların düzeltilmesine ve Rda kataloglamaya dönüştürülmesi
çalışmalarına devam edilmesi.
Faaliyet 2-Eksik otorite kayıtlarının (yazar, konu, seri kaydı, konferans) oluşturulmasına devam
edilmesi.
Faaliyet 3-Eksik kitap kapak resimlerinin tamamlanması.
Faaliyet 4-Tezlerin kapaklarının eklenmesi.
Faaliyet 5-Bilgi erişim sistemi kayıtlarında farkındalık yaratmak amacı ile erime açık ve
ambargolu tezlere resim eklenmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yılsonu itibariyle tamamlanması/ sürdürülmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 4- KOHA Bilgi Erişim Sisteminin, kütüphane personeli tarafından hizmet ve
çalışmalarının yürütülmesi ve sürdürülmesinde etkin kullanımı sağlamak.
Hedef 1- Kütüphane teknik ve okuyucu hizmetlerinin KOHA Bilgi Erişim Sistemi üzerinden aksaksız
yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet 1-Dolaşım ve Ödünç İşlemlerinin, Kataloglama, Sağlama ve Bütçe takibi işlemlerinin
sistem üzerinden yapılması ve takip edilmesi.
Faaliyet 2-Sayım modülünün kullanım sorunları giderilerek aktifleştirilmesi ve yıllık sayımların
sistemle bütünleştirilerek takibinin sağlanması.
Faaliyet 3-Sayısal veriler kütüphanesinin geliştirilmesi güncelleştirilmesi, yeni veri analizlerinin
yapılmasının
sağlanması.
Hedef 2-Bilgi Erişim Sistemi ile Öğrenci Bilgi Sistemi arasında entegrasyonun oluşturulmasını
sağlamak.
Faaliyet 1- Öğrencilerin kimlik bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çekilmesi ve üyelik,
çıkış işlemlerinin sistemler üzerinden yürütülmesi.
Faaliyet 2-Öğrenci dolaşım uyarılarının Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden de iletilebilmesinin
sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi ve aksaksız yürütülmesi öngörülmektedir.
AMAÇ 5- Kullanıcılara yönelik ve kullanıcı odaklı çalışmalar ve etkinlikler yapmak ve bu
anlayışın tüm hizmetlerimize yön vermesini sağlamak.
Hedef 1- Kullanıcıların kütüphaneyi ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmalarını sağlamak.
Faaliyet 1-Kullanıcı sayısını arttırılması.
Faaliyet 2- Kütüphane Haftası ve Üniversite tanıtım günlerinde uygun alanlarda hizmet ve
kaynakların tanıtılması.
Faaliyet
3Kütüphane
çalışma
saatlerinin
uzatılması.
Faaliyet 4- Yenilik ve etkinliklerin e-posta ve sosyal ağ kanalı ile duyurulmasına devam edilmesi
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Faaliyet 5-Web sayfasının dinamikliği ve güncel bilgi akışının sağlandığı içeriğin korunması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Faaliyetlerin Fakülte ve Yüksekokullar hedef seçilerek gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 2- Kullanıcıların e-kaynak kullanıcı eğitimi ve belge sağlama hizmetlerinden etkin
yararlanmalarını sağlamak.
Faaliyet 1- Bilgi-belge, makale isteklerinin en kısa sürede sağlanması.
Faaliyet 2-Tüm kullanıcılar tarafından (akademik, öğrenci) elektronik kaynakların kullanımını
yaygınlaştırılması.
Faaliyet 3-Kullanıcılara yönelik elektronik kaynakların kullanım ve içeriklerine yönelik eğitim
programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet 4-Eğitim materyallerinin, kullanım kılavuzlarının güncellenmesi ve eğitim
programlarının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Hedef 3- Okuyucu
Eğitim
programını
tüm
üniversitede
yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1-Her eğitim dönemi başında öncelikle Yerleşkede yer alan Fakülte ve Yüksekokulların
öğrencilerinin “Kütüphane Kaynak ve Hizmetleri Tanıtımı ( Oryantasyon)” eğitimini
almalarını ve eğitimin sürdürülebilir olmasının sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Eğitim dönemi süresinde daha fazla katılımın sağlanacağı öngörülmektedir.
Hedef 4-Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer üniversite ve araştırma
kütüphaneleri / kurumları ile işbirliğini sürdürmek.
Faaliyet 1-Araştırıcıların Tübitak - Ulakbim hizmetlerinden haberdar olmalarını ve aktif
yararlanmalarının sağlanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1-Yararlanan kullanıcı sayısının artacağı öngörülmektedir.
Hedef 5- Kullanıcılardan geri bildirim almak ve analiz etmek.
Faaliyet 1-Kullanıcı memnuniyet anketi ve diğer yollarla gelen (dilek istek kutusu, e-posta) geri
bildirimlerinin değerlendirilmesi.
Faaliyet 2- Öğrencilere yönelik memnuniyet anketi uygulanması.
Gerçekleştirilme Düzeyi
1- Kullanıcı memnuniyet anketi (akademisyenlere yılda 2 kez ve öğrencilere 1 kez ) yapılması
öngörülmektedir.
AMAÇ 6- Kurumsal Arşiv çalışmalarını geliştirmek.
Hedef 1- Kurumsal Arşiv çalışmaları ile ilgili Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde farkındalık
yaratmak, veri girişlerini sağlamak ve yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1- Üniversitenin Fakülte ve Bölümlerine, İdari Birimlerine Açık Erişim Sistemi ile ilgili
duyuru ve bilgilendirme yapılması.
Faaliyet 2-Tezlerin Açık Arşiv Programına aktarımı ve Bilgi Erişim Sistemi ile bütünleştirilmesi
çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet 3-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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