KÜTÜPHANE VE DOKÜMANATSYON DAİRE BAŞKANLIĞI

MERKEZ KÜTÜPHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PLANLANAN 2018 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
AMAÇ 1- Yapımına başlanan merkez kütüphane binasının çalışmalarına
katkı sağlamak.
Hedef 1- Kullanıcı beklentilerine cevap verebilecek nitelikte çağdaş bir
kütüphane binasında hizmet vermek.
Faaliyet 1– Yapımına başlanan kütüphane binasının içeriğine ait
düzenlemelerde destek sağlanması.
AMAÇ 2- Kütüphane kullanımını arttırmak, eğitimi desteklemek ve
kullanıcıların sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için
koleksiyonu geliştirme çalışmalarını yürütmek.
Hedef 1- Kütüphane Koleksiyonunun Zenginleştirilmesi
Faaliyet 1- Koleksiyon/ Derme Geliştirme Politikasının yazılı hale
getirilerek güncelleştirilmesi,
Faaliyet 2- Kullanıcı istekleri doğrultusunda yeni yayınların koleksiyona
eklenmesi,
Faaliyet 3- Derme Geliştirme Politikası uygun olarak dermenin
zenginleştirme çalışmalarının yürütülmesi,
Faaliyet 4- Satın ya da bağış yoluyla sağlanan bilgi kaynaklarının veri
girişlerinin gerçekleştirilmesi
AMAÇ 3- 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- Koleksiyon analizi doğrultusunda, güncel yayınların takip
edilmesi ve eksik konu alanları ile ilgili kitap seçimi yapılması ve
koleksiyonun zenginleştirilmesi.
Faaliyet 2-Gelen okuyucu isteklerinin değerlendirilmesi ve alınmasına
karar verilen kitapların ve görsel kaynakların sağlama-sipariş işlemlerinin
yürütülmesi
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Faaliyet 3-Koleksiyona eklenen kitap sayısındaki yıllık artış oranının
arttırılması.
Faaliyet 4-Fazla nüsha kitapların yakın üniversitelerle paylaşımının
sağlanması.
Hedef 2- Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik elektronik kaynak sayılarını
arttırmak ve bu kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı için kullanıcı
eğitimleri gerçekleştirmek
Faaliyet 1- Mevcut aboneliklerinin korunması ve yılda en az 1 veri tabanı
aboneliğinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 2-Abone olunan veritabanlarının etkin kullanılmasının
sağlanması,
Faaliyet 3- Veritabanı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 4- Veritabanı değerlendirme anketlerinin yapılması,
Faaliyet 5-Yeni elektronik kaynakların (e-dergi ve e-kitapların)
tanıtılması amacıyla denemelerin açtırılması ve duyurularının yapılması.
AMAÇ 4- Basılı ve Elektronik kaynakların yeterlilik değerlendirmesini
yapmak ve kullanım memnuniyetini ölçmek.
Hedef 1- Kullanıcıların veritabanlarının yeterliliği hakkındaki görüşlerinin ve
kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilmesi,
Faaliyet 1- Elektronik kaynakların kullanımı konusundaki anket, görüşme
vb. yapmak, değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek
Faaliyet 2- Elektronik
değerlendirilmesi.

veri
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Hedef 2- Kütüphane dermesinin yeterliliğinin ölçülerek, derme geliştirme
politikası uyarınca zenginleştirilmesi
Faaliyet 1- Nitelikli ve sağlıklı bir koleksiyon/ derme geliştirme sürecinin
yürütülebilmesi için, kullanıcı gereksinimlerini ve ilgi alanlarını
belirlemeye yönelik kütüphane kullanıcılarının özelliklerini, sayılarını, ilgi
alanlarını ve bilgi gereksinimlerini belirlenmesini amaçlayan kullanıcı
bazlı analizlerin yapılması.
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Faaliyet 2- Kullanıcı bilgi gereksinimlerini karşılama açısından, dermenin
niteliği, erişilebilirliği, yararlılığı ve kapsamına ilişkin verilerin toplanarak
analiz edilmesi
AMAÇ 5- Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik
eğitim veya talepler doğrultusunda merkezde ya da ilgili yerlere gidilerek
özel tanıtım programları gerçekleştirmek.
Hedef 1- Kütüphane kullanım alışkanlığı kazanmış, bilgi okuryazarlığı
becerilerine sahip kullanıcı sayısını artırmak.
Faaliyet 1- Her yıl dönem başlarında yeni kaydolan öğrenci gruplarına
kütüphane oryantasyonun gerçekleştirilmesi
Faaliyet 2- Lisansüstü öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerileri
kazandırmayı hedefleyen eğitimlerin verilmesi,
Faaliyet 3- Kullanıcı kitlesinin beklentileri alabilmek için her eğitim de
kullanıcı anketlerinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 4- Kullanıcı analizlerinin yapılarak yılda iki kez olmak kaydıyla
raporlanması.
Hedef 2- Kütüphane kullanıcısı sayısını artırmak,
Hedef 3- Kütüphane dermesinin daha etkin paylaşılması ve kullanılması
sağlamak
AMAÇ 6- Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve
dışında tanıtmak.
Hedef 1- Kütüphane Hizmetlerinin ve Bilgi Kaynaklarının Tanıtılması
Faaliyet 1- Web sayfası üzerinden kütüphane hizmetlerinin yıl boyunca
tanıtılması,
Faaliyet 2- Kütüphane etkinliklerinin duyurulması
Faaliyet 3- Sosyal paylaşım ağları üzerinden kütüphane tanıtım ve
etkinliklerinin sürdürülmesi,
Faaliyet 4- Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde
kütüphane standının kurulması,
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Faaliyet 5- Üniversite yemekhanesinde ve fakülte girişlerinde kütüphane
kioks cihazlarının ya da posterlerinin bulundurulması
Hedef 2 -Kütüphane web sayfasına bilgi girişi takibini ve düzenini sağlamak.
Faaliyet 1- Kütüphanenin görünürlüğü artırmak için web sayfasının
verimli ve etkin kullanımının sağlanması
Faaliyet 2- Kütüphane hizmetlerinin tanıtımının web üzerinden yapılması
Faaliyet 3- Kullanıcı anketlerinin web üzerinden paylaşılması,
Faaliyet 4- Kütüphane kalite dokümanlarının web üzerinden erişilebilir
kılınması,
Faaliyet 5- Bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili kılavuzların webden
paylaşılması,
AMAÇ 7- Her eğitim-öğretim döneminde öğrenci ve akademisyenlere
seminer vermek.
Hedef 1. Kullanıcılara Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması,
Faaliyet 1- Özellikle Lisansüstü olmak üzere kullanıcılara bilgi
kaynaklarını kullanma, sorgu cümlesi oluşturma, farklı bilgi sistemlerinin
tanıtılması
AMAÇ 8- Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin
kütüphaneye girmesi için mesleki etkinlikleri takip etmek, düzenlenecek
hizmet içi eğitimlerle personelin uzmanlığını arttırmak.
Hedef 1- Kütüphanecilik bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek,
personelin yetkinliğin artırılması,
Faaliyet 1- Kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlamak.
Faaliyet 2- Kütüphanecilik alanındaki webinarları takip ederek ilglili
personelin katılımını sağlamak,
Faaliyet 3- Ulusal ve uluslararası anlamda kütüphane bilimine hitap eden
kongre, konferans vb. bilimsel içerikli faaliyetlere katılım sağlamak
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Hedef 2. Birim içi standartlaşmanın sağlanarak, üretilen hizmetler hakkında
duyarlılığı artırmak.
Faaliyet 1- Hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 2- Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası toplantılar sonrası
kütüphane personelinin bilgilendirilmesi
AMAÇ 9- Kütüphane koleksiyonu katalog veri gerişlerini güncel tutmak ve
uluslararası standartlara uygun kataloglama ve sınıflama çalışmalarını
sürdürmek.
Hedef 1- KOHA Bilgi Erişim Sistemi üzerindeki kayıtları standartlaştırmak
Faaliyet 1- RDA standardına uygun katalog oluşturmak,
Faaliyet 2- Yazar otorite dizinlerinin oluşturulması
Faaliyet 3- Konu otorite dizinlerinin oluşturulması,
Faaliyet 4- Kitap kapaklarının sisteme atılması
Hedef 2- Yıl içerisinde satın ya da bağış yoluyla sağlanan bilgi kaynaklarının
KOHA Bilgi Erişim Sistemi üzerinden kullanıcı ile buluşturulması
Faaliyet 1- Bilgi kaynaklarının sınıflama ve kataloglama işlemlerinin
yürütülmesi
AMAÇ 10- Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını
sağlamak, denetlemek.
Hedef 1- Kütüphane Kullanım Analizini Gerçekleştirmek.
Faaliyet 1- Her
değerlendirilmesi

ay
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Faaliyet 2- Bilgi kaynaklarının ayırtma verilerinin aylık takip edilmesi
Faaliyet 3- Kütüphaneler arası ödünç verilerinin değerlendirilmesi,
Faaliyet 4- Kütüphane üye sayısının belirlenmesi,
AMAÇ 11-Kullanıcılara yönelik ve kullanıcı odaklı hizmet üretmek ve
kullanıcı odaklı etkinlikler yapmak
Hedef 1-‘İnteraktif Kütüphaneciye Danışın’ hizmetini uygulamak.
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Faaliyet 1- Web Sayfası Üzerinden “Kütüphaneciye Sor “ uygulamasının
daha efektif kullanımının sağlanması
Faaliyet 2- Kullanıcı sorularının cevaplanmasında ve kullanıcıların
yönlendirilmesinde web sayfasının etkin kullanılması
Hedef 2 - Kütüphanede kesintisiz olarak fotokopi ve tarama hizmetini
yaygınlaştırmak.
Faaliyet 1- Kullanıcı beklentileri doğrultusunda, bilgi kaynaklarının telif
haklarına uygun olarak kullanımına destek olunması,
Faaliyet 2- Kullanıcılardan gelen bilgi kaynaklarının fotokopisinin
çekilmesi,
Faaliyet 3- Çekilen fotokopi sayılarının ve maliyetlerinin tespit edilmesi,
Faaliyet 4- TÜBESS kapsamında sağlanan tezlerin çıktı sayfalarının ve
fiyatlandırmalarının tespit edilmesi
Hedef 3- İnternet hizmeti verilen bilgisayar sayısını arttırmak.
Faaliyet - Kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek, araştırmalarında
teknik destek sağlayabilmek
Faaliyet 1- Bilgisayar sayısını artırmak için gerekli girişimlerde
bulunmak,
Hedef 4- Kampüs dışı erişimi yaygınlaştırmak,
Faaliyet 1- Veritabanlarının etkin kullanılmasını sağlamak,
Faaliyet 1- Kampüs dışı erişim hakkında web sayfasından gerekli
yönlendirmeleri gerçekleştirmek,
Faaliyet 2- Veritabanı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Faaliyet 3- Kullanıcıların yıl boyu kampüs dışı erişim konusunda
bilgilendirilmesi
Faaliyet 4- Kampüs dışı erişim konusunda farkındalığı ölçebilecek
anketlerin gerçekleştirilmesi
Hedef 5- Kütüphane Haftası kapsamında etkinliklerin düzenlenmesi.
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Faaliyet 1- Kütüphaneler Konusunda Toplumda Duyarlılık Oluşturarak,
Kütüphane Hizmetlerinin ve Bilgi Kaynaklarının Tanıtılması,
Faaliyet 1- Yıl içerisinde en çok ödünç uzatma gerçekleştiren
kullanıcılara sembolik ödüller verilmesi
Faaliyet 2- İlgili yerlerde kütüphane stantlarının açılması,
Faaliyet 3- Kütüphane Topluluğunun kurulması
Hedef 6- Akademik birimlerle öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanım
alışkanlıklarını artırmak amacıyla ortaklaşa çalışmalar ve faaliyetler yürütmek.
Faaliyet1 - Öğrencilerle birlikte kütüphane bilgi kaynaklarını daha efektif
kullanımını sağlayacak çalışmalar yürütmek,
Faaliyet 2- Seçilecek bölümlerle görüşmeler yapılarak akademisyenlerden
destek sağlanmalı
Hedef 7- Kütüphane içerisinde "akıl oyunları" köşesinin oluşturularak,
üniversite öğrencilerinin kütüphaneye çekilmesi ve kütüphanenin hayatın bir
parçası olduğunun vurgulanması,
Faaliyet 1- Akıl oyunlarının (satran. Engel plus, mangala, go vb)
sağlanması,
Faaliyet 2- Akıl oyunlarının kullanım istatistiklerinin tespit edilmesi,
Faaliyet 3- Akıl oyunlarının varlığına ilişkin duruların webten, sosyal
paylaşımdan ve poster halinde kullanıcıya duyurulması
AMAÇ 12- Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane
hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak maksadı ile
web sitesinde güncellemelerin yapılması.
Hedef 1- Kütüphanenin üniversite bünyesindeki her kullanıcıya hizmet
üretebilir, hitap edebilir hale getirmek.
Faaliyet 1- Web sayfası üzerinden engelli kullanıcılar için gerekli
güncellemelerin yapılması
AMAÇ 13- Bölge üniversite kütüphanelerine mesleki ziyaretlerde
bulunarak, kütüphaneler arası işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak
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Hedef 1- Kütüphaneler arası işbirliğini artırmak,
Faaliyet 1- En az bir üniversite kütüphanesinin ziyaret edilerek gün boyu
ilgili alanlarda görüşmelerin yapılması
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