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B-Önsöz 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

Çağımızda bilgi ve enformasyon o kadar hızlı gelişmektedir ki bilginin takibi için de bazı 

teknolojik gelişmelerin kullanılması gerektirmektedir. Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. 

Teknolojik gelişmeler ışığında güvenilir ve doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmak her geçen gün 

büyük önem taşımaktadır.   

               Üniversiteler, toplumla bütünleşmiş kurumlardır; bir toplumun içinde bulunduğu 

koşullarda sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. 

Ülkemizde bilginin paylaşıldığı ve üretildiği yerlerin başında üniversiteler gelmektedir. 

Üniversitelerin, bilgi üretimindeki ve paylaşımdaki önemi göz önünde bulundurulduğu zaman 

üniversitenin vazgeçilmez birimlerinden bir tanesi de kütüphaneler veya bilgi merkezleridir. 

Üniversite kütüphaneleri, üniversitelerin akademik çalışmalarında bilgi kaynaklarının 

sağlanması, organize edilip kullanıma sunulması, güvenilir ve doğru bilgeye hızlı bir şekilde 

ulaşmaları için kurulmuş hizmet veren birimlerdir. Üniversite kütüphaneleri hizmet üreten 

birimler olduğu için kullanıcı memnuniyeti çok önemlidir. 

            Üniversitemiz kütüphanesi, Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrenci ve idari personelin 

bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermektedir. Bunun için maddi açıdan ve 

personel açısından elindeki fırsatları ve imkânları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak Üniversitemizin bulunduğu koşullar 

içinde kütüphane hizmetlerinin yerine getirilmesinde kısa ve uzun dönemde plan ve programlar 

yapılmaktadır. Diğer üniversite kütüphaneleriyle yapılan işbirliği çerçevesinde kütüphane 

hizmetlerimiz geliştirilmektedir. Üniversitemizdeki diğer birimlerle de değerlendirme yapılarak 

2013-2017 stratejik planı hazırlanmıştır. 
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D-Yönetici Özeti (Sunuş) 

 

 

Yönetici Özeti (Sunuş) 

 

 

. Üniversiteler, içinde bulundukları toplumların sosyal ve kültürel açılardan gelişmesinde büyük 

önem taşımaktadırlar. Bilgi toplumunun oluşmasında etkili olan eğitim, öğretim ve araştırma 

imkanlarının sağlandığı yerlerin başında üniversiteler gelmektedir. Toplumsal gelişmenin 

sağlanması bilgi toplumu standartlarının yakalanması için ülkemizde her ilde üniversiteler 

açılmıştır. Rize Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş bir üniversite olarak toplumsal 

sorumluluklarını yerine getirmektedir. 

       Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için 

bünyelerinde kurulmuş bilgi merkezlerine ihtiyaçları vardır. Üniversite kütüphaneleri; toplumun 

bilimsel gelişme düzeyini yükseltmek, öğretim üyeleri, araştırıcı ve öğrencilerin mesleki-

entellektüel gelişimlerine yardımcı olmak ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını 

desteklemek amacı ile kurulan bilgi merkezleridir. Kütüphane veya bilgi merkezleri üniversitelerin 

vazgeçilmez unsurlarındandır. 

          Daire Başkanlığımız Üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde bilgi hizmetlerini 

yerine getirmeye çalışmaktadır. Günümüzde bilgi bir güçtür. Bilgi büyük bir hızla üretilmekte ve 

yayılmaktadır. Daire başkanlığımız,  en doğru ve güncel bilgiye en hızlı biçimde ulaşabilmek için 

hizmet kalitesini elindeki kaynakları planlı ve düzenli bir biçimde kullanmaya yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. Kütüphane hizmetlerinin kalitesini artırmak için kısa ve uzun dönemlerde planlar 

yapılmaktadır. Bu çalışmada hazırlanan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kütüphane 

hizmetlerimize yön verilmektedir. Kütüphane unsurları olan kullanıcı, personel, derme, fiziksel ve 

finansal koşullar açısından “Nerdeyiz? Nereye, Nasıl Gidebiliriz?” sorularına yanıt bulmak için 

2013-2017 stratejik planı hazırlanmıştır. Güçlü ve zayıf yönlerimiz incelenerek bir öz 

değerlendirme yapılmıştır.  

 

 

                                                                                                                          Halil VELİOĞLU                                                                                                                                 

Daire Başkanı 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Stratejik Planın Amacı 

 

Bu stratejik planlanın amacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının misyon, 

vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerini, Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve misyon, vizyon ve stratejileri 

doğrultusunda hedeflerinin oluşturulmasını sağlamaktır.Buna bağlı olarak da hizmetin kalitesini 

artırmaktır.    

   

 

1.2 Stratejik Planın Kapsamı  

 

Bu stratejik plan, 2013–2017 dönemi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, kurumsal GZFT 

analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Üniversiteyi/Birimi ilgilendiren stratejik hedefler ile 

performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem 

planları ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphane birimlerinin 

performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 2013–2017 Stratejik planı hazırlanırken 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi hizmet birimleri dikkate alınmıştır. 

 

 

1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları 

 

Bu stratejik plan 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu”nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 

26 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Stratejik 

planlara dair tebliğ,  20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”  

hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

1.4 Tanımlar ve Kavramlar   

 

            Bu stratejik planda geçen 

 

Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, 

enstitü ve araştırma merkezlerini,  
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Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Üniversitedeki akademik değerlendirme ve 

kalite geliştirme sürecinden sorumlu kurulu (ADEK)’nu,  

Ana Bilim Dalı: Her anabilim dalı kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. 

Birey Hedefleri: Üniversite birimlerinin belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o 

birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki 

hedeflerini, 

Birim Hedefleri: Üniversitenin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaşmak 

istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, 

Bölüm: Her bölüm kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. 

Bütçe: Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 

hususları gösteren ve kanunlaşarak yürürlüğe konulan belgeyi,    

Çevre Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel 

koşulların değerlendirilmesini, 

Değerlendirme Ekipleri: Üniversitede kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere 

görevlendirilen ekipleri, 

Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil 

Belgesi"ne sahip kurum, Üniversite veya kurullarını,  

Dış Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, 

Enstitü: Her Enstitü kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. 

Eylem Planı: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem 

sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, 

Faaliyet ve Projeler: Üniversitenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını 

gösteren faaliyetleri ve projelerini, 

Fakülte: Fakülteler kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. 

Gelir: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza 

gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, 

alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,  

Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı 

payları, transferler ile diğer giderleri,  

GZFT Analizi; Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan 

analizi 

Harcama Birimi: Üniversite bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi bulunan birimi,  

İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği 

değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,  

İyileştirme: Üniversitede belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması 

için yapılan çalışmalarını, 
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İyileştirme Eylem Planları: Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan 

iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, 

Kalite Belgesi: Üniversitenin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma 

faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi,  

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Üniversiteden bağımsız kurum veya kurulların, Üniversitede 

akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili 

olduğunu gösteren belgeyi, 

Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,  

Kalite Onayı ve Tanınma: Üniversitenin, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, 

ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili Üniversiteleri tarafından kalitesinin 

tanınmasını,  

Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,  

Kaynak Planlaması: Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan 

gücü kaynaklarının planlanmasını, 

Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını 

periyodik olarak değerlendirmesini,  

Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme 

süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, 

Kurumsal Hedefler: Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda 

belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, 

Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen 

kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan 

kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, 

Malî Yıl: Takvim yılını, 

Meslek Yüksek Okulu: Meslek Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. 

Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini,  

Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Rize 

Üniversitesi öğrenci birliğini,  

Özdeğerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği 

değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini,  

Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, 

Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, 

Politika: Üniversitenin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, 

Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını,  
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Rektör: Rize Üniversitesi Rektörünü, 

Rektörlük: Rize Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Saha Ziyareti: Dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve 

değerlendirmeleri yerinde yapmasını, 

Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve 

davranışını oluşturan yaklaşımları, 

Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik 

ölçülebilir alt amaçlarını, 

Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımlarını içeren 2010–2014 dönemi bu stratejik planını,   

Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli 

yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan 

stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini 

belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi: Uygulama ve araştırma merkezleri kendi adlarını yazacaklar. 

Üniversite: Rize Üniversitesini, 

Üniversite Senatosu: Rize Üniversitesi Üniversite Senatosunu, 

Üniversite Yönetim Kurulu: Rize Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, 

Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini,  

Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının 

sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu,  

Yüksek Okul: Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. 

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul 

tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, 

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun yükseköğretim kurumlarının yıllık 

değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,  

Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,  

Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, ifade eder               
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1.5 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birimimizde stratejik plan hazırlama ekibi 

aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. 

 

 

Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri 

 

E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı Varsa İdari Görevi 

Birim 

Sorumlusu 
Halil VELİOĞLU Daire Başkanı 

Üye Orhan TAFRALI Şube Müdürü 

Üye Uzm.Türkan ÇANKAYA Uzman Kütüphaneci 

Üye Gülay ÇABUK Bilgisayar İşletmeni 

Üye Pınar ÇAĞLAYAN Kütüphaneci 

Üye Pınar YILDIZ Memur 

 

 

2. DURUM ANALİZİ 

 

 

2.1 Daire Başkanlığının Tarihsel Gelişimi 

  

Rize Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı bu yasa bağlamında üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrenci ve idari 

personelinin bilgi ve belge ihtiyaçları için gerekli bilgi kaynaklarını sağlamak, organize ederek en kısa 

zamanda çağın gerektirdiği teknolojik koşullar içinde kullanıma sunmak amacıyla kurulmuştur. 

Üniversitemiz birden çok yerleşkeden oluşmuş bir yapıda olduğu için Daire Başkanlığımız Milli 

Piyango Eğitim Kampusü içerisinde yer alan Merkez kütüphanede hizmetlerini sürdürmektedir. 
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2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

 

 

 Tablo 2 Yasal Yükümlülükler Tablosu 

Hukuki 

Konumu 
No 

Resmi Gazete  

Mevzuat Adı 

Madd

e 

Numa

rası 

Madd

e Adı 
Numar

ası 

Tari

hi 

Anayasa       

Kanun 657   Devlet Memurları Kanunu   

Kanun 4734   Kamu ihale Kanunu   

Kanun 4735   
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 
  

Kanun 4982   Bilgi Edinme Hakkında Kanunu   

Kanun 2547   Yükseköğretim Kanunu   

Kanun 2914   Yükseköğretim Personel Kanunu   

Kanun 5846   Telif Hakları Kanunu   

KHK 124   

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

 

  

Tüzük       

BKK       

Yönetmeli

k 
      

Yönerge    Rize Üniversitesi Kütüphane Yönergesi   

Genelge       

Tebliğ       

Esas ve 

Usul 
      

Sirkü       

Genel 

Yazı 
      

 

 

 

 

2.3 Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Biriminin faaliyet alanları, ürettiği temel ürün 

ve hizmetler aşağıdaki gibidir. 
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2.3.1 Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının faaliyet alanları özet ve ana hatları ile aşağıda 

belirtilmiştir. 

  Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının sağlanması 

1- Elektronik bilgi kaynaklarının sağlanması 

            2- Basılı (kitap, dergi vb) bilgi kaynaklarını sağlanması,   

  

 Kurumun bilgi ihtiyaçlarını yanıtlama faaliyeti 

 Sağlanan bilgi kaynaklarının belirli bir düzen ve standart içinde düzenleyerek kullanıma 

sunma faaliyetleri 

            1-Kataloglama ve sınıflandırmanın yapılması 

  Kullanıcıların en doğru ve güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli referans faaliyetler;  

 Bilgi Kaynaklarının ödünç verilmesi faaliyetleri;       

 Çağdaş teknolojik yeniliklerin kütüphanelerde kullanılmasına yönelik faaliyetler; 

 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri, 

 Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek 

 Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak,  

 

2.3.2 Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kütüphanecilik hizmetleri açısından alt yapı 

öğeleri aşağıda belirtilmiştir. 

a. Kullanıcı 

b. Personel 

c. Kütüphane Koleksiyonu 

d. Bina ve fiziksel alanlar 

e. Bütçe 

      Daire Başkanlığı bu beş unsurun bir arada bulunmasında; üniversitenin amaç ve hedefleri 

doğrultusunda akademik ve idari personel ile öğrencilerinin araştırma, eğitim ve öğretimde ihtiyaç 

duydukları bilgi kaynaklarını sağlamak ve teknolojik gelişmeler ışığında aşağıda belirtilen 

kütüphanecilik hizmetlerini yerine getirmektedir. 

 

 Teknik hizmetler 

— Seçim 

— Sağlama  

— Ayniyat-Demirbaş işleri 

— Katalogma ve Sınıflandırma hizmetleri, 

 Kullanıcı hizmetleri; 

— Kaynak Kullandırma 

    — Ödünç verme  

                      — Kütüphaneler arası ödünç verme hizmetleri 

— Referans Hizmetleri (Danışma) 

— Kullanıcı Eğitimi 

 İdari işlemler 

— Resmi yazışmalar 

— Personel özlük işleri 

— Tahakkuk işleri 
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2.3.2.6 Kültür Alanındaki Hizmet ve Ürünleri 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca verilen hizmetler 3 temel başlık altında 

incelenmektedir. 

 

 

2.3.2.6.1.Kullanıcı Hizmetleri  

  

2.3.2.6.1.1.Kullanıcılar 

   

Kütüphane kullanıcılarını iki kategoride inceleyebiliriz. 

 İç Kullanıcılar 

      - Rize Üniversitesi öğrencileri 

      - Rize Üniversitesi akademik ve idari personeli 

 Dış Kullanıcılar 

- Diğer Üniversite öğretim üye ve elemanları 

- Ortaöğretim öğrencileri 

- Araştırma amacıyla gelen diğer kullanıcılar 

           Merkez Kütüphane, 2011 yıl sonu itibariyle ağırlıklı olarak Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere Rize Üniversitesinin tüm fakülte ve 

yüksekokullarına hizmet verir hale gelmiştir. Ayrıca 2011 yılı içersinde Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığınca edinilen Proxy sunucusu ile kullanıcılarımız kampüs dışından da kütüphanemizin sahip 

olduğu e-kaynaklara erişebilmektedir. 

  

 

2.3.2.6.1.2. Kaynak Kullandırma 

 

1. Ödünç Hizmeti: 

 Üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri Kütüphane Hizmetleri 

Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanmaktadırlar. 

 Akademik personel 5 kitabı 30 gün; idari personel 3 kitabı 15 gün; öğrenciler 2 kitabı 15 

gün süreyle alabilirler. 

2. Kütüphaneler Arası Ödünç Hizmeti 

 Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynaklar belli kurallar çerçevesinde diğer 

üniversite kütüphanelerinden sağlanabilmektedir. Kütüphanemizde bu işlem kütüphanemizin 

üyesi olduğu Anadolu Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) üzerinden erişilebilen 

Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Kütüphanemizde verilen Ödünç ve Kütüphaneler Arası Ödünç hizmetleri hakkındaki 

istatistikler  “2.3.3.Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile İlişkilendirilmesi” başlığı altında 

verilecektir. 
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2.3.2.6.1.3.Referans (Danışma) Hizmeti: 

— Kütüphanemizde,  her türlü kullanıcı grubunun bilgi ihtiyacına yönelik kaynaklar belirlenip, 

kullanıcının bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla gerekli yönlendirmeler yapılır,  gerekli 

durumlarda da eğitim ve tanıtım desteği sunulur. 

2.3.2.6.1.4.Kullanıcı Eğitimi 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından 2011 yılı itibariyle kütüphane 

web sayfası yenilenmiş ve kullanıcı eğitimi kapsamında kütüphane hizmetleri hakkında 

ayrıntılı bilgi içeren kılavuzlar hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

 2.3.2.6.2.Teknik Hizmetler 

 

Daire Başkanlığımızda verilen teknik hizmetlerin kapsamında: Üniversitemizin eğitim, öğretim ve 

araştırma ihtiyaçları temelinde gerçekleştirilen seçim-sağlama işlemleri,  sağlanan materyalin 

kataloglama ve sınıflama ve diğer teknik işlemleri ile ayniyat ve demirbaş işlemleri bulunmaktadır.  

 

 2.3.2.6.2.1.Seçim 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, basılı veya elektronik yayın seçimini yürütmektedir. Yayın 

seçiminde birimlerin istek ve ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmakta, seçim sürecine birimler aktif 

olarak dahil edilmektedir. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen bağış materyalin seçimi 

işlemleri de bu kapsamda yürütülmektedir.  

 

2.3.2.6.2.2.Sağlama: 

 

Kütüphaneye kaynak sağlama işlemi iki şekilde yapılmaktadır: 

 Satın Alma: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2011 yılı itibariyle 2738 

adet kitabın satın alma işlemini gerçekleştirmiştir. 

 

 Bağış: Çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslar tarafında 2011 yılında kütüphanemize bağışlanan 

kitap adedi 2137, CD ve DVD adedi ise 87’dir. 

 

 

Merkez Kütüphaneye satın alma ve bağış yoluyla sağlanan kaynaklar koleksiyon başlığı altında 

incelenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15  

2.3.2.6.2.2.1.Koleksiyon: 

 

Daire Başkanlığımızda, kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi yönünde üniversitemizin eğitim, 

öğretim ve araştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kullanıcı odaklı bir satın alma politikası 

uygulanmaktadır. 2006 yılından beri büyük bir hızla büyüyen Rize Üniversitesine paralel olarak 

gelişen Merkez Kütüphanesi, koleksiyon olarak yıllar itibariyle hızlı bir gelişme göstermiştir. 

Aşağıdaki tablolarda bu gelişim açık bir şekilde görülmektedir. Kütüphane kaynakları ayrı ayrı ele 

alınarak incelenmektedir. 

 Aşağıdaki tabloda kütüphane kaynaklarının konulara göre dağılımı verilmiştir. 

 

 Tablo 23  Kütüphane Kaynakları Tablosu 

 

Bölümü  Kitap 
Periyodik 

Yayın 

Elektronik 

Yayın 
Diğerleri TOPLAM 

Tıp 270 - 18 - 288 

Fen 4154 - 31 - 4185 

Sosyal 15088 - 26 176 15290 

Diğerleri 1091 - 15 - 1106 

TOPLAM 20603 - 90 176 20869 

 

 

 Aşağıdaki tablo ve grafikte Merkez Kütüphanenin yıllar itibariyle kitap koleksiyonunun 

konulara göre artış durumu görünmektedir. 2006 yılına ait elde veri bulunmadığından dikkate 

alınmamıştır. 2007 yılında ise toplam 3988 adet kitap verisi bulunmakla beraber hangi konulara 

ait olduğuna dair elde veri bulunmadığından tabloda yer verilmemiştir. Tablo ve grafik 

incelendiğinde 2008 yılındaki toplam kitap sayısı 8582 iken geçen 3 yıl içinde %140 artışla 

beraber 20.603’e ulaştığı görülmektedir. 

 

Kütüphane Kaynakları 2: Yıllara Göre Artış  (Kitap) 

KONU 2008 2009 2010 2011 

Tıp 55 157 518 270 

Fen 1390 2125 2702 4154 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler 
3933 7971 9718 15088 

Diğerleri 3204 5316 5710 1091 

TOPLAM 8582 15569 18648 20603 



 

 

 

 

16  

 

Kütüphane Kaynakları Yıllara Göre Artış (Kitap) 

 

 

 Aşağıdaki tabloda kitap dışında kalan kütüphane kaynaklarının yıllara göre artışı verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde 2010 ve 2011 yıllarında özellikle elektronik kaynaklardaki artışın ne 

kadar belirgin olduğu görülmektedir. 

 

 

Kütüphane Kaynakları 3: Yıllara Göre Artış (Diğer) 

KAYNAK 

TÜRÜ 
2008 2009 2010 2011 

TEZ 6 811 913 1052 

CD-DVD - - 85 176 

VERİ TABANI 

(ABONE) 
- 9 17 19 

VERİ TABANI 

(ÜCRETSİZ) 
 59 59 61 

E-DERGİ 

(ABONE) 
- - 11.853 22.423 

E-DERGİ 

(ÜCRETSİZ) 
  12.877 12.877 

E-KİTAP - - 52.163 53.016 

E-TEZ - - 2.700.000 2.700.000 

BASILI 

DERGİ 
- 10 40 90 

TOPLAM 6 830 2.777.949 2.789.653 
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2.3.2.6.2.3: Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri 

Merkez Kütüphaneye sağlanan kaynakların bibliyografik kayıtlarının oluşturulma ve konularına göre 

sınıflandırma işlemleridir.  

 

 2.3.2.6.2.4: Ayniyat –Demirbaş İşlemleri 

Satın alma ve bağış yoluyla kütüphaneye sağlanan kaynakların demirbaş ve ayniyat işlemleri yapılarak 

kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

 

2.3.2.6.3.İdari Hizmetler 

 

2.3.2.6.3.1: Resmi Yazışmalar: Birim içi ve dışı tüm yazışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 

2.3.2.6.3.2: Personel Özlük İşlemleri: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında çalışan 

tüm personelin maaş, yolluk, mesai, atama ve yükselme ile ilgili işlemleri yapılmaktadır. 

 

2.3.2.6.3.3:Tahakkuk İşleri: Daire Başkanlığımızca satın alma veya aboneliği yapılan tüm basılı ve 

elektronik kaynağın ödemeleri ile personel özlük hakları, telefon, maaş vb. kalemlerin ödemeleri 

yapılmaktadır. 

 

2.3.2.10 Etkinlikler 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, kütüphanemizin abone olduğu veri 

tabanları hakkında eğitim seminerleri, bilgi merkezlerinin içinde bulundukları çevreyle etkileşimi 

prensibinden hareketle kitap ve kütüphane sevgisini aşılmak için çeşitli etkinlikler ve her yıl Mart 

ayında kutlanan Kütüphane Haftası boyunca konferanslar düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinlikler 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 26  Düzenlenen Etkinlikler Dağılımı Tablosu 

 

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER  

 Düzenlenen Etkinliğin Adı Düzenlenme Yılı 

Etkinlik Türü  2009 2010 2011 

Sempozyum ve Kongre     

Konferans 

 46.Kütüphne Haftası 

Kutlama Etkinlikleri 

 47. Kütüphane Haftası 

Kutlama Etkinlikleri 

 1 3 

Panel     

Seminer 

 Özel Şahika Salih 

Kalkavan İlköğretim 

Okulu Öğencileri 

Okuma etkinliği 

  
1 

 

Açık Oturum     

Söyleşi     

Tiyatro     
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Konser     

Anket 
 Kullanıcı Memnuniyeti 

Anketi 
  1 

Sergi     

Turnuva     

Teknik Gezi     

Eğitim Semineri 

 Proquest Veritabanları 

Platformu Platformu 

eğitimi 

 EBSCO Host Platformu 

Eğitimi 

 Reaxys Veritabanı 

Etiğim ve tanıtımı 

 1 2 

Sertifika Programı     

Bienal     

Gösteri   

2 

 

TOPLAM   7 

     

 

 

 

2.3.3 Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile İlişkilendirilmesi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait temel hizmetler maddeler halinde yıllar 

itibarı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

Tablo 27 Hizmetlerin Yıllar İtibarı İle Dağılımı 

 

Hizmet Birimi 2010 2011 

Sağlama Birimi 3614 4962 

Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi 7966 3834 

Ödünç Verme Birimi 9121 12611 

Elektronik Kaynaklar Birimi 78 80 

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme 

Birimi 
10 17 

Ayniyat –Demirbaş İşlemleri Birimi 7966 3834 

 

 

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının ürettiği temel ürünler maddeler halinde 

yıllar itibarı ile miktarları da belirtilerek aşağıdaki ürünler tablosunda verilmiştir. 
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Tablo 28 Ürünlerin Yıllar İtibarı İle Dağılımı 

 

Ürün Birimi 2010 2011 

Satın alınan kaynaklar 1881 2738 

Bağış yapılan kaynaklar 1733 2224 

Ödünç verilen kitaplar 9121 12611 

Kütüphaneler arası ödünç verilen 

kaynaklar 
1 2 

Kütüphaneler arası ödünç alınan 

kaynaklar 
9 15 

Kataloglama ve sınıflama işlemi yapılan 

kitaplar 
7879 3741 

Kataloglama ve sınıflama işlemi yapılan 

kitap dışı materyaller 
87 93 

Abone olunan veri tabanları 17                   19 

Ücretsiz sağlanan veri tabanları 61 61 

Ayniyat ve demirbaş işlemi yapılan 

kaynaklar 
7966 3834 

Birim kütüphanelerine yapılan kitap 

devir işlemleri 
- 642 

 

 

 

Tablo 29 Ürün ve Hizmetlerin Faaliyet Alanlarına Göre Sınıflandırma Tablosu 

 

 

FAALİYET ALANI HİZMET ÜRÜN 

Bilgi kaynaklarının 

sağlanması 
Sağlama Hizmeti  

Satın alınan kitap 

Bağışlanan kitap 

Bilgi kaynaklarının 

organize edilmesi 

Kataloglama ve Sınıflandırma  

Hizmeti 

 

Kataloglanan ve Tasnif 

Edilen Kitap 

Kataloglanan ve Tasnif 

Edilen Kitap Dışı Materyal 

Bilgi kaynaklarının ödünç 

verilmesi 

Ödünç Hizmeti                     

Kütüphaneler Arası Ödünç Hizmeti 

Ödünç Verilen Kitap 

Ödünç Verilen Makale 

Elektronik kaynakların 

sağlanması faaliyetleri 
Elektronik Kaynaklar Hizmeti 

Veri tabanı satın alma ve 

abonelik 

Bilgi kaynaklarının mali 

işlemlerinin yapılması 

faaliyetleri 

Ayniyat ve Demirbaş Hizmetleri 

Demirbaş Verme, Devir 

İşlemleri, Ayniyat ve 

ödeme işlemleri 
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2.4 Paydaş Tespiti ve Analizi  

 

  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının paydaş tespit ve analizleri aşağıda 

yapılmaktadır. 

 

2.4.1 Paydaşların tespiti 

 

Tablo 30 Paydaş Listesi 

 

Paydaşlar Çalışanlar 
Hizmet 

Alanlar 

Temel 

Ortaklar 

Stratejik 

Ortaklar 

Kural 

Koyucular 

Akademik Personel  X    

İdari Personel  X    

Geçici İşçiler  X    

Kısmi Zamanlı Öğrenciler    X   X    

Kütüphane Çalışanları X  X   

Öğrenciler  X    

YÖK  X  X  

Maliye Bakanlığı    X  

Rektörlük ve İlgili 

Birimler 
  X   

Diğer Bilgi Merkezleri ve 

Kütüphaneler 
   X  

Mesleki İşbirliği 

Oluşumları ve Dernekler 
   X  

Kurum Dışı Kullanıcılar  X    

 

 

 

2.4.1.1 İç Paydaşlar 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının iç paydaşları: 

 Rektörlük ve İlgili Birimler 

 Kısmi Zamanlı Öğrenciler 

 Kütüphane Çalışanları 

 Akademik Personel 

 İdari Personel 

 Geçici İşçi 
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2.4.1.2 Dış Paydaşlar 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının dış paydaşları: 

 Öğrenciler 

 Diğer bilgi merkezleri ve kütüphaneler 

 Mesleki işbirliği oluşumları ve dernekler 

 Kurum dışı kullanıcılar 

 Yüksek Öğretim Kurulu 

 Maliye Bakanlığı 

 Rektörlük ve ilgili Birimler 

 

2.4.2 Paydaşların önceliklendirilmesi 

 

Tablo 31 Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu 

 

PAYDAŞ ADI 
İÇ 

PAYADAŞ 

DIŞ 

PAYDAŞ 
NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ 

Akademik 

Personel 
x  

Birimin hizmet alanı içinde  2 

İdari Personel x  Birimin hizmet alanı içinde 3 

Geçici İşçiler x  Birimin hizmet alanı içinde 6 

Kısmi Zamanlı 

Öğrenciler 
x  

Birimin hizmet alanı içinde 5 

Kütüphane 

Çalışanları 
x  

Birimin temel ortakları içinde yer 

alır 

4 

Öğrenciler  x Birimin hizmet alanı içinde 1 

YÖK 

 x 

Birimin gelişmesi kendini 

yenilemesinde etkili olan 

kurumlardandır 

8 

Maliye 

Bakanlığı  x 

Birimin gelişmesi kendini 

yenilemesinde etkili olan 

kurumlardandır 

9 

Rektörlük ve 

İlgili Birimler 
x x 

Birimin temel ortakları içinde yer 

alır 

7 

Diğer Bilgi 

Merkezleri ve 

Kütüphaneler 

 x 

Birimin gelişmesi kendini 

yenilemesinde etkili olan 

kurumlardandır 

10 

Mesleki 

İşbirliği 

Oluşumları ve 

Dernekler 

 x 

Birimin gelişmesi kendini 

yenilemesinde etkili olan 

kurumlardandır 

11 

Kurum Dışı 

Kullanıcılar  x 

Birimin koleksiyon ve hizmetleri 

açısından farklılığın 

sağlanmasında etkilidir 

12 
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2.4.3 Paydaş Görüş ve önerilerinin alınması  

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, verilen hizmetler, kütüphaneden yararlanma 

ve genel itibari ile kütüphaneden memnuniyet hakkında paydaşlarının görüş ve önerilerini alabilmek 

adına 2011 yılı içersinde “Kullanıcı Memnuniyeti Anketi” düzenlemiştir.  

 Görüş ve önerilerin alınmasında görüşülecek kişi sayısının yüksek olması nedeniyle anket 

yöntemi uygun görülmüştür. 

 İlgili paydaş itibarıyla anket, RÜ akademik ve idari personeli ile RÜ öğrencileri arasında 

düzenlenmiştir. 

 Çalışmanın sorumluları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yönetici ve 

personelleridir. 

 Görüş ve önerilerin, alınması için kütüphanenin en sık kullanıldığı düşünülen dönem ortası 

zaman dilimi seçilmiş ve uygulama süresi daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek düşüncesiyle 

uzun tutulmuştur. 

 Alınan görüş ve öneriler anket sonlandırıldıktan sonra uzman kütüphane personeli tarafından 

raporlanmıştır. 

 

Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak cevap aranan sorular: 

Düzenlenen ankette, temelde kütüphanenin hangi faaliyet ve hizmetlerinin paydaşlar için önemli 

olduğu, kütüphanenin olumlu ve olumsuz bulunan yönlerinin neler olduğu, geliştirilmesi gereken 

yönlerinin neler olduğu ve kütüphaneden beklentileri ortaya koyabilmek için aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 

   1. Statü 

   2. Birim  

   3. Kütüphaneyi ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

   4. Kütüphaneye gitmek için tercih ettiğiniz zaman dilimini belirtir misiniz? 

   5. Kütüphaneye gidiyorsanız gidiş amacınız nedir? 

   6. Kütüphaneye hiç gitmiyorsanız sebebi nedir? 

   7. Kütüphanede en çok kullandığınız kaynak türlerini kullanım sıklığına göre işaretleyiniz. 

   8. Aşağıdaki ifadeleri kendi düşünceleriniz doğrultusunda değerlendiriniz    

    

a. Kütüphane benim için önemelidir. 

b. Kütüphanenin hizmetlerinden memnunum.   

c. Kütüphane hizmetleri beklentimi karşılıyor. 

d. Kütüphaneyi başkalarına önereceğim.   

e. Aradığım güncel kaynakları bulabiliyorum. 

f. Ödünç alınan kitap sayısı yeterlidir.    

g. Kütüphaneye gelen yeni yayınlar hızlı bir şekilde duyurulmaktadır 

h. Kütüphane çalışanları bize karşı naziktir.  

i. Kütüphanenin abone olduğu veri tabanları yeterlidir 
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j. Kütüphane çalışanları kaynaklara erişmemiz konusunda bize yardımcıdır 

k. Kütüphane binasının fiziksel koşulları iyidir.  

l. Kütüphanede verilen süreli yayın hizmetleri yeterlidir. 

m. Kütüphanede verilen bilgisayar ve internet hizmeti yeterlidir. 

n. Kütüphane koleksiyonu eğitim ve araştırmalarım için yeterli düzeydedir. 

o. Kütüphane web sitesinin tasarım ve içeriği yeterlidir. 

p. Web sitesinde aradığım bilgiye kolayca ulaşabiliyorum 

q. Kütüphane hizmetleri ile ilgili duyurulardan haberdarım 

 

9. Kütüphanenin hali hazırda vermekte olduğu hizmetlere ek olarak istediğiniz hizmetleri öncelik 

sırasına göre belirtir misiniz? 

 

Stratejik plan hazırlanırken anket sonuçları göz önünde bulundurulmuş ve değerlendirmeler 

yansıtılmıştır.   

 

2.4.4 Paydaşların değerlendirilmesi  

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının paydaşlarının faaliyet alanlarına göre 

analizi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 32  Paydaşların Faaliyet Alanı, Ürün/Hizmet İlişkisi Tablosu 

 

Bilgi 

Kaynakların

ın 

Sağlanması 

Faaliyetleri 

Elektronik 

Kaynakların 

sağlanması 

faaliyetleri 

Bilgi Kaynaklarının 

Ödünç verme faaliyetleri 

Bilgi 

Kaynakl

arının 

Organiz

e 

edilmesi 

Faaliyetl

eri 

Bilgi 

kaynakları

nın mali 

işlemlerini

n yapılması 

faaliyetleri 

Satın 

Alma 

Bağı

ş 

Abon

elik 

Ücret

siz 

Ödün

ç 

verm

e 

Kütüp

haneler 

Arası 

Ödünç 

Verme 

Bilgi 

kaynakl

arından 

yararlan

dırma, 

Araştır

ma   

Katalogl

ama ve 

Sınıflam

a 

Öde

mele

r 

Dem

irba

ş 

işle

mler

i 

Akademik 

Personel 
x x x  x x x    

İdari Personel x x   x x x    

Geçici İşçiler     x  x    

Kısmi 

Zamanlı 

Öğrenciler 

    x  x    

Kütüphane x x x x    x x x 
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Çalışanları 

Öğrenciler     x  x    

YÖK 
x x x x x      

Maliye 

Bakanlığı 
x x x x     x x 

Rektörlük ve 

İlgili Birimler 
x x x x x  x  x x 

Diğer Bilgi 

Merkezleri ve 

Kütüphaneler 

 x  x  x x    

Mesleki 

İşbirliği 

Oluşumları ve 

Dernekler 

 x x x   x    

Kurum Dışı 

Kullanıcılar 
      x    

 

 

 

 

Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için örnek olarak 

verilen Şekil’de gösterilen Etki/Önem Matrisinden yararlanılmıştır. Bu matriste; 

ETKİ, paydaşın Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının faaliyet ve hizmetlerini 

yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü,  

ÖNEM ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının, paydaşın beklenti ve taleplerinin 

karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. 

 

 

 

 

Şekil 1 Paydaşların Çalışmalarının Niteliği 

 

           ETKİ 

ÖNEM                  ZAYIF GÜÇLÜ 

ÖNEMLİ Paydaş1 (Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et) Paydaş 2 (Birlikte çalış) 

ÖNEMLİ Paydaş 3 (Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et) Paydaş 4 (Birlikte çalış) 

ÖNEMSİZ Paydaş 5 (İzle) Paydaş 6 (Bilgilendir) 

ÖNEMLİ Paydaş 8 (Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et) Paydaş 7 (Birlikte çalış) 

ÖNEMLİ Paydaş 10 (Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et) Paydaş 9 (Birlikte çalış) 

ÖNEMSİZ Paydaş 12 (İzle) Paydaş 11 (Bilgilendir) 

 

. 
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2.5 Kurumsal Değerlendirme  

 

2.5.1  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İç Analiz 

 

 

 

Güçlü Olduğumuz Yönler 

 Gelişme ve değişmelere açık olmamız 

 Kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz 

 Kullanıcı memnuniyetine yönelik çalışmaların artırılması 

 Özverili ve nitelikli personel  

 Üniversite yönetiminin desteği 

 Kütüphane bütçesinde yaşanan belirgin artış 

 Gittikçe artan ve gelişen koleksiyon 

 Hizmet kalitesini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi 

 Yeni kurulan üniversite kütüphaneleri arasında ilk sıralarda olma 

 Personelin mesleki gelişmelere karşı ilgisi 

 Üniversitenin Rize ilindeki itibarının yüksek olması 

  

 

 

Zayıf Olduğumuz Yönler  

 Teknolojik kaynakların yetersizliği, 

 Personelin nicelik yönünden yetersizliği 

 Fiziki şartların yetersizliği, 

 Üniversitemizin dağınık bir yerleşkeye sahip olması 

 Çağdaş kütüphanecilik hizmetlerine uygun bir kütüphane binasının olmaması 

 Personel eksikliğinden kaynaklanan birim oluşturma sorunu. 

 Bürokrasinin iş akışında zaman kaybına yol açması. 
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2.5.1.1 Üniversitenin/Birimin Yapısı 

 

2.5.1.1.1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

2.5.1.1.2  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Örgüt Yapısı  

 

Daire Başkanlığımız; Rektörlük Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir hizmet birimidir. 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı birim 

olarak hizmet vermektedir. Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez Kütüphanemiz hizmetleri kullanıcı 

hizmetleri ve teknik hizmetler olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. 

 

 

YÖNETİM KURULU SENATO 

   REKTÖR 

YARDIMCISI 

 
DANIIŞMANLA
RI 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

REKTÖR 

YARDIMCISI 

 

REKTÖR 

YARDIMCISI 

 

REKTÖR 

 

Kullanıcı Hizmetleri 

Ödünç Verme Birimi 

   REKTÖR 

DANIŞMANLARI 

 
DANIIŞMANLARI 

   ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
DANIIŞMANLARI 

GENEL 

SEKRETER 

YARDIMCISI 

Multimedia Birimi 

Rezerv Birimi 

Fotokopi Birimi 

Teknik Hizmetler 

Süreli Yayınlar Birimi 

Ayniyat Birimi 

GENEL 

SEKRETER 

Bilgi İşlem ve 

Otomasyon Birimi 

Kataloglama ve 
Sınıflama Birimi 

 

Sağlama / Aksesyon 
Birimi 

Referans/Danışma 

Birimi 

Kütüphaneler arası 

Ödünç Verme Birimi 
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        A-TEKNİK HİZMETLER  

 

 Kütüphanede hizmete sunulacak her türlü kaynağın seçim, sağlama ve hizmete sunulması 

işlemlerini yürüten birimdir. 

 

1- Sağlama Hizmetleri Birimi: Kütüphane dermesini satın alma, bağış ve diğer bilgi 

merkezleriyle yapılan değişimler sonucunda geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Seçim 

sağlama politikası belirler ve bu yönde koleksiyon geliştirme çalışmalarında bulunur. Ayrıca 

satın alınmasına karar verilen kaynakların ihalesini ve doğrudan alım işlemlerini yapar. 

 2011 yılında sağlama biriminin faaliyetlerini gösterir tablo aşağıdadır. 

 

Sağlam İşlemleri Birimi Faaliyet İstatistikleri: 

İşlem Adı Sağlama tarihi 
Sağlama Sayısı 

(Adet) 

Kitap Alımı (İhale)         2011     2441 

Kitap Alımı (doğrudan)         2011 297 

Bağış yoluyla sağlanan         2011 2224 

Toplam Kitap Sayısı/Adet                             2738 

TOPLAM                             4962 

 

 

2- Kataloglama ve Sınıflama Birimi:  Kütüphanemizde bilgi kaynaklarının bibliyografik 

bilgileri uluslararası nitelik taşıyan Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ ye 

göre oluşturulmaktadır. 2011yılı yıl sonu itibariyle 20.603 adet kitap kaydı YORDAM 

Kütüphane Otomasyon Programına girilmiştir. Bilgi kaynaklarının Kongre Kütüphanesi 

Sınıflandırma Sistemine (Library of Congress Classification Systems) göre sınıflaması 

yapılmaktadır. Konu başlıkları İngilizce-Türkçe olarak verilmektedir.  

Kataloglama ve Sınıflama Birimi İstatistikleri: 

Kataloglama ve Sınıflamaya Yönelik işlemler: 

Kayıtlı Toplam Kitap Sayısı 20.603 

Yıl İçinde Kataloglama ve Sınıflandırma İşlemleri Yapılan 

Kitap Sayısı 
   3834 

Yıl İçinde Demirbaş Kayıt, Kitap Sırtı ve Ödünç Vermeye 

Yönelik İşlemler (Kitap Sayısı) 
   3834 

Yıl İçinde yapılan cilt ve onarım işleri        33 

 

 

3- Süreli Yayınlar Birimi: İki alt birimden oluşur. 
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a. Basılı Dergiler: Kütüphanenin abone olduğu ve bağış gelen dergilerin seçim, sağlama, 

teknik ve kullanıcı işlemlerinden sorumludur. Abone dergi bulunmamaktadır. Ancak 

abonelik işlemleri için çalışmalar devam etmektedir.  

 

b. Elektronik Dergiler/Kitaplar: Elektronik kaynakların içinde bulunduğu veri tabanları 

hakkında kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olanları araştırmak, kullanıcıların isteklerini 

toplamak ve değerlendirmek, abonelik işlemleri ve hizmete sunulmasını sağlamak. 

Kütüphanemizin hizmete sunduğu veri tabanları üç başlık altında toplanmaktadır. 

 

 

1. Abone Veri Tabanları: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın 

belirli bir abonelik ücreti ödeyerek sağladığı veri tabanlarıdır. 2011yıl sonu 

itibariyle Kütüphanemiz, aşağıda bilgileri bulunan 19 veri tabanına abonedir. 

 

   ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI 

VERİTABANI ADI KONUSU 
ABONELİ

K 

E-

Dergi 

Sayısı 

E-

Kita

p 

Sayı

sı 

E-

Tez 

Say

ısı 

Serials Solutions 

360Search,  

Serials Solutions 

360Core 

Federe (Tümleşik) Arama Motoru  

ANKOS 

kapsamında 

 

- - - 

American Chemical 

Society (ACS) 

Kimya ve kimya ile ilgili 

disiplinler 

ANKOS 

kapsamında 

40 - - 

American Institute 

of Physics (AIP) 

Fizik ANKOS 

kapsamında 

24 - - 

ASFA (Aquatic 

Science & Fisheries 

Abstracts) 

Deniz bilimleri ve su ürünleri Mikro 

Bilişim 

4534 - - 

CUP (Cambridge 

University Press) 

Fen bilimleri, mühendislik, 

mimarlık, sosyal ve beşeri 

bilimler, ekonomi, siyaset tıp, 

eczacılık 

ANKOS 

kapsamında 

264 - - 

Cochrane Collection 

Plus 

Tıp ANKOS 

kapsamında 

- - - 

 

EBRARY 

Elektronik Kitaplar 

Temel bilimler, sosyal ve beşeri 

bilimler, mühendislik, tıp, yaşam 

bilimleri, güzel sanatlar 

ANKOS 

kapsamında 

- 52.

11

6 

- 

Education Research 

Complete 

Eğitim bilimleri EBSCO 2966 - - 

 

 

Yargıtay Kararları, Danıştay 

Kararları, Anayasa M. Kararları, 

 

 

- - - 

http://ul9jt6ph2f.cs.serialssolutions.com/
http://ul9jt6ph2f.cs.serialssolutions.com/
http://ul9jt6ph2f.search.serialssolutions.com/
http://ul9jt6ph2f.search.serialssolutions.com/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://scitation.aip.org/
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=rize&access=welcome
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=rize&access=welcome
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=rize&access=welcome
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=coch
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=coch
http://site.ebrary.com/lib/rize
http://site.ebrary.com/lib/rize
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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HukukTürk AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, 

Hukuk Bibliyografyası, Resmi 

Gazete, Kanun Tasarıları 

ANKOS 

kapsamında 

MD Consult Core 

Collection & The 

Clinics of North 

America 

Tıp ANKOS 

kapsamında 

108 50 - 

Oxford University 

Press (OUP) 

Fen bilimleri, mühendislik, 

mimarlık, sosyal ve beşeri 

bilimler, ekonomi, siyaset tıp, 

eczacılık 

ANKOS 

kapsamında 

220 - - 

ProQuest Biology 

Journals 

Biyoloji ANKOS 

kapsamında 

411 - - 

 

ProQuestDissertatio

ns and Thesis Full 

Text 

Tez ANKOS 

kapsamında 

- - 2.70

0,00 

ProQuest Health & 

Medical Complete 

Tıp ANKOS 

kapsamında 

1879 - - 

Royal Society of 

Chemistry (RSC) 

Publishing 

Kimya ile ilgili tüm alanlarda  e-

dergi, arşiv ve e-kitap 

ANKOS 

kapsamında 

70 85

0 

- 

SpringerLink Temel bilimler, sosyal ve beşeri 

bilimler, mühendislik, tıp ve hayat 

bilimleri. 

ANKOS 

kapsamında 

1369 - - 

Techno-Press Analitik, bilgisayarlı ve deneysel 

çok-ölçekli ve etkileşim 

mekanikleri, bilgisayarlı ve teorik 

jeomekanik, bilgisayar 

uygulamaları, yapı mühendisliği 

Swetss 6 - - 

Thieme Connect Tıp ve sağlık bilimleri ANKOS 

kapsamında 

32 - - 

Science Finder 

(CAS) 

Kimya ANKOS 

Kapsamında 

10,50

0 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hukukturk.com/
http://www.mdconsult.com/
http://www.mdconsult.com/
http://www.mdconsult.com/
http://www.mdconsult.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTE1NDImU01EPTEmSU5UPTEwJlZFUj0y&clientId=99101
http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTE1NDImU01EPTEmSU5UPTEwJlZFUj0y&clientId=99101
http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPUcyODcrM2IwZiZTTUQ9MSZJTlQ9MTAmVkVSPTI=&clientId=99101
http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPUcyODcrM2IwZiZTTUQ9MSZJTlQ9MTAmVkVSPTI=&clientId=99101
http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPUcyODcrM2IwZiZTTUQ9MSZJTlQ9MTAmVkVSPTI=&clientId=99101
http://proquest.umi.com/login
http://proquest.umi.com/login
http://proquest.umi.com/login
http://pubs.rsc.org/
http://pubs.rsc.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://technopress.kaist.ac.kr/
http://www.thieme-connect.com/ejournals
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2. TÜBİTAK ULKBİM (EKUAL) Kapsamında Ücretsiz Sağlanan Veri 

Tabanları: 

ULAKBİM’in ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi 

kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslar arası 

bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla yayınevleri, ve veri tabanı 

üreticileri ile yaptığı lisans anlaşmalarıyla ücretsiz sağlanan veritabanlarıdır. 

Kütüphanemiz üzerinden toplamda 26 adet veri tabanına ücretsiz erişim 

sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK ULKBİM EKUAL VERİ TABANLARI 

VERİTABANI ADI KONUSU ABONELİ

K 

E-

Der

gi 

Sayı

sı 

E-

Kitap 

Sayısı 

EBSCOHOST VERİ 

TABANLARI 

 ULAKBİM 

kapsamınd

a 

9182  

 Academic Search 

Complete 

Tüm disiplinler  

 Book Index with 

Reviews 

                 (BIR) 

Kütüphanecilik, 

sağlama, danışma 

kaynağı 

 Business Source 

Complete 

İktisadi ve İdari Bilimler 

 Computers & Applied 

                 Science Complete 

Mühendislik, 

uygulamalı bilimler 

 Dynamed Tıp, hemşirelik, kanıta 

dayalı tıp 

 Environment Complete Çevre, çevre 

mühendisliği 

 ERIC Eğitim 

 GreenFile Çevre 

 Health Source : Nursing 

/Academic Edition 

Sağlık, tıp, hemşirelik 

 History Reference 

Center 

Tarih 

 Humanities 

International 

                Complete 

Beşeri bilimler 

 Legal Collection Hukuk 

 Library, Information 

Science 

               & Technology 

Abstracts with 

               Full Text 

Kütüphanecilik 
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 Masterfile Premier Sosyal Bilimler 

 Medline Tıp 

 Newspaper Source Danışma kaynağı 

 Professional 

Development 

               Collection 

Eğitim 

 Psychology & 

Behavioral 

                Sciences Collection 

Psikoloji, psikiyatri 

 Regional Business News Ekonomi 

 Religion and Philosophy 

                Collection 

Din, felsefe 

 Serials Directory Danışma kaynağı 

IEEE EXPLORE 

Elektrik-elektronik 

mühendisliği, bilgi teknolojisi, 

bilgisayar, 

fizik 

ULAKBİM 

kapsamınd

a 

39

5 

 

SCIENCE DIRECT 

Fen bilimleri, teknoloji, sosyal ve 

beşeri 

bilimler 

ULAKBİM 

kapsamınd

a 

20

69 

 

WEB OF SCIENCE 

  

Bibliyografik Atıf Veri Tabanı 

ULAKBİM 

kapsamınd

a 

- 

 

OVID-LWW Tıp ULAKBİM 

kapsamınd

a 

27

8 

 

TAYLOR AND FRANCİS Sosyal ve beşeri bilimler, teknik 

ve fen bilimleri, tıp ve yaşam 

bilimlerini içeren tam metin veri 

tabanıdır. 

 

ULAKBİM 

kapsamınd

a 

98

3 
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3-Ücretsiz Veri Tabanları: Web üzerinde ücretsiz erişilebilen, çeşitli kurum, kuruluş ve 

üniversitelerin araştırma ve yayın paylaşımı için hizmete sunduğu veri tabanlarını 

kütüphanemiz web sitesi üzerinden kullanım imkanı verilmiştir. 

 

Ücreti Sağlanan Veri Tabanları 

 

 Pubmed       Pubmed Central 

 Türk Tıp Veri Tabanı      Sosyal Bilimler Veri Tabanı 

 Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı  Mühendislik ve Temel Bil. Veri Tabanı 

 TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı   Project Gutenberg Electronic Public Lib. 

 The Adam Health Illustrated Encyclopedia   Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sitesi 

 EconTURK       arXiv.org e-Print archieve 

 ASEE         BibEc : Working Papers in Economics 

 Cambridge Dictionaries Online     Canada Thesis Service 

 CogPrints - Cognitive Sciences E-print Archieve   Directory of Mathematics Preprint and  

 DOAJ        DOE Information Bridge 

 DPT Elektronik Kütüphanesi     Dünya Gelişim Kaynakları 

 E-print Network      The Electronic Library of Mathematics     

 eLibrary FREE Web-Books     FirstGov for Science 

 Su Ürünleri Bilimleri      The WWW Virtual Library 

 YÖK Tez Arama      World Factbook 

 Archive of Turkish Oral Narrative     Ask Oxford Dictionary 

 Davranış ve Beyin Bilimleri     Dictionary 

 

 

4- Ayniyat, Demirbaş ve Tahakkuk Birimi: Daire Başkanlığımızca satın alma veya aboneliği 

yapılan tüm basılı ve elektronik kaynağın ödemeleri, program ve elektronik cihazların bakım ve 

onarım bedellerinin ödemeleri ile personel özlük hakları, telefon, maaş, temizlik malzemesi vb. 

kalemlerin ödemeleri yapılmaktadır.  

2011 Yılı içinde bu birimin yaptığı faaliyetleri gösterir tablo aşağıdadır. 

 

Ayniyat, Demirbaş ve Tahakkuk İşlemleri Birimi Faaliyet İstatistikleri: 

İşlem Adı Sağlama tarihi 
Ödeme 

Tutarı/TL 

Yabancı Dilde Kitap Alımı (Açık İhale) 23.12.2011 60.177,98 

Kitap Alımı 

(Doğrudan Temin) 
14.12.2011 9478,01 

Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 24.10.2011 
               

4536  

Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 03.05.2011 476,50 

Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 29.04.2011 148,50 

Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 26.04.2011 180 

Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 18.04.2011 250 

http://www.econturk.org/
http://www.osti.gov/bridge/
http://www.osti.gov/bridge/
http://www.osti.gov/bridge/
http://www.osti.gov/bridge/
http://ekutup.dpt.gov.tr/
http://www-wds.worldbank.org/
http://eprints.osti.gov/
http://eprints.osti.gov/
http://eprints.osti.gov/
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.emis.de/ELibM.html
http://www.web-books.com/
http://www.web-books.com/
http://www.web-books.com/
http://www.science.gov/
http://www.science.gov/
http://www.science.gov/
http://www.science.gov/
http://www.science.gov/
http://www.fisheriessciences.com/
http://vlib.org.uk/
http://vlib.org.uk/
http://vlib.org.uk/
http://vlib.org.uk/
http://vlib.org.uk/
http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://aton.swco.ttu.edu/
http://aton.swco.ttu.edu/
http://aton.swco.ttu.edu/
http://aton.swco.ttu.edu/
http://aton.swco.ttu.edu/
http://www.bbsonline.org/
http://dictionary.reference.com/
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Kitap Alımı (Doğrudan Temin ile) 07.04.2011 756 

Kırtasiye-Malzeme alımı (Doğrudan Temin 

ile) 
22.08.2011 

2101,78 

Kırtasiye-Malzeme alımı (Doğrudan Temin 

ile) 
18.08.2011 

1932,37 

Kırtasiye-Malzeme alımı (Doğrudan Temin 

ile) 
11.08.2011 

538,80 

Kırtasiye-Malzeme alımı (Doğrudan Temin 

ile) 
18.02.2011 

2382,45 

Temizlik Malzemesi alımı 

(Doğrudan Temin ile) 
24.08.2011 

489,70 

Temizlik Malzemesi alımı 

(Doğrudan Temin ile) 
18.02.2011 

1640,79 

Kitap ciltleme ve onarım 

(Doğrudan Temin ile) 
17.05.2011 

330 

Fotokopi Makinesi Bakım-Onarım Gideri 

(Doğrudan Temin ile) 
18.08.2011 

2360,36 

Fotokopi Makinesi Bakım-Onarım Gideri 

(Doğrudan Temin ile) 
11.08.2011 

1347,03 

Yordam Kütüphane Otomasyon Programı 

Yıllık Bakım Hizmet Bedeli 
12.12.2011 

3245 

TOPLAM  92.371,27 

 

5- Bilgi İşlem/Otomasyon Birimi: Kütüphanenin otomasyon programı, web sayfasının güncel 

tutulması, kütüphane hizmetleriyle ilgili duyuruların yapılması ve tüm bilgisayar ve teknik 

donanımla ilgili işlemler ile ilgilenir. Kütüphane ve Dokümantasyon daire Başkanlığına ait web 

sayfası kullanıcı odaklı olarak 2011 yılı içersinde yenilenmiştir. 

 

 

B--KULLANICI HİZMETLERİ 

Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kitaplar LC sınıflama sistemine göre 

raflara yerleştirilmişlerdir.  

 

 

1-Ödünç Verme Birimi: Kullanıcılara, kütüphane materyallerinin ödünç verilme hizmetini 

yerine getirmektedir. Diğer bir hizmeti ise raf düzeni ve kontrolünü sağlamaktır..Koleksiyonda 

bulunan kaynaklardan akademik personele 30 gün süreyle 5 kitap, idari personele 15 gün süreyle 3 

kitap, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 15 gün süreyle 2 kitap ödünç verilmektedir. 

Ancak abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b. referans ve rezerv kaynaklar ödünç olarak 

verilmemektedir. Ödünç vereme işlemlerinin tek elden yürütülmesi için Ödünç Verme Bankosu 

Kütüphanenin giriş katında hizmete sokulmuştur.  

 Aşağıdaki Tabloda belirtilen veriler genel ve aktif kullanıcı sayısını vermektedir. 
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Kullanıcı Türü   2010 (Genel 

Kullanıcı Sayısı ) 

2010 (Aktif 

Kullanıcı 

Sayısı) 

  

2011(Genel 

Kullanıcı 

Sayısı ) 

2011(Aktif 

Kullanıcı 

Sayısı) 

Öğrenci 9494 7800 10.237 9127 

Akademik 

Personel  

527 524 563 533 

İdari Personel 238 234 258 242 

Toplam 10759 8558 11.058 9902 

 

Ödünç süresi geçen kitaplar için günlük 50 kuruş gecikme cezası uygulanmaktadır. 

 

  

2-Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Birimi:  

 

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynakları başka üniversite kütüphanelerinden 

getirten ve ödünç vereme işlemlerini yapan birimdir. 

 

  Kütüphaneler arası işbirliği politikaları gereği; ödünç kitap isteyen okuyucular, yayının 

istenileceği üniversite kütüphanesi tarafından talep edilen ücreti ve posta ücretini ödemekle ve 

Daire Başkanlığı'nca bildirilen okuma süresi bitiminde kütüphaneye iade etmekle sorumludur. 

Kitabın yıpranması ve kaybolması durumunda; kütüphanelerin yönetmelikleri gereği önceden 

belirlenmiş kurallar dahilinde cezalar okuyucu tarafından karşılanır. Okuyucularımızın talebi olan 

ve kütüphanemizde bulunmayan kaynakların kütüphaneler arası ödünç verme kuralları 

çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden, çeşitli kamu kurumları, araştırma ve bilgi 

merkezlerinden sağlanmaktadır 

 

      2011 yılında başka üniversite kütüphanelerinden ödünç istenen ve gönderilen kitap sayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.     

                                       

 Kitap sayısı 

Ödünç 

Verilen 
2 

Ödünç 

Alınan  
15 

TOPLAM 17 

 

     3-Referans/ Danışma Birimi: Kullanıcıların araştırma faaliyetlerinde yardımcı olma, 

kütüphane ile ilgili kullanıcı eğitimi çalışmaları yapma, referans koleksiyonunu geliştirme 

yönünde çalışmalar yapma, kütüphaneyi tanıtıcı faaliyetlerde bunma bu birimin görevleri 

arasındadır. 

 

4-Multimedya Birimi: Eğitim ve öğretimi destekleyecek Kitap dışı materyallerin seçimi ve 

hizmete sunulmasıyla ilgilenir. Merkez kütüphanemizde 2010 yılı itibariyle multimedya 

koleksiyonu oluşturulmaya başlanmıştır. 2011yıl sonu itibariyle koleksiyonda 176 adet CD-DVD 

bulunmaktadır. 
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5-Reserve Birimi: Kısa süreli ödünç verme olarak da adlandırılan Reserve Birimi öğretim 

görevlilerinin derslerde okuttukları ana ve yardımcı kitaplardan, ders notlarından vb. materyalden 

oluşur. Öğrencilerin aktif kullanımı için kitap sayısı fazla, ödünç verme süresi kısa tutulur. 

Kütüphanemizde Reserve Birimi kurma çalışması yer sıkıntısından dolayı henüz 

sonuçlandırılamamıştır. Çalışmalar devam etmektedir 

6-Fotokopi Birimi: Görevi, kütüphane kullanıcısına fotokopi hizmeti vermektir. 

Kütüphanemizde ödünç verilmeyen danışma kaynakları ve tezlerinden yararlanmak isteyen 

okuyucularımız fotokopi hizmetinden faydalanabilirler. 

 

2.5.1.2 Beşeri Kaynaklar 

Daire başkanlığımızda görevli personel ile ilgili tablolar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tablo 33 Akademik Personel Dağılım Tablosu 

 

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI 

  

YILLAR 

2009 2010 2011 

  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Uzman - - 1 - 1 - 

TOPLAM - - 1 - 1 - 

 

 

 

Tablo 38  Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

Kişi Sayısı - - 1 - - - 

Yüzde - - %100 - - - 

 

 

Tablo 39  Akademik personelin hizmet süresi 

 

Akademik Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 
11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 1 - - - - - 

Yüzde %100 - - - - - 
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Tablo 40  İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 4 3 7 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 3 4 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - - - 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - 

Din Hizmetleri Sınıfı - - - 

Yardımcı Hizmetli - - - 

Toplam 5 6 11 

 

 

Tablo 41  İdari Personelin Eğitim Durumu 

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

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

Kişi Sayısı   1 4  

Yüzde   %20 %80  

 

 

Tablo 42  İdari Personelin Hizmet Süresi 

 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 
11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 3 - - - - 2 

Yüzde %60     %40 

 

 

Tablo 43  İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

Kişi Sayısı 1 2   1 1 

Yüzde %20 %40   %20 %20 
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Tablo 44  İşçilerin Tablosu 

 

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Sürekli İşçiler 2 - 2 

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) - - - 

Vizesiz işçiler (3 Aylık) - - - 

Toplam 2 - 2 

 

 

Tablo 45   Geçici İşçilerin Hizmet Süresi 

 

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 
11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 1 1 - - - - 

Yüzde %50 %50 - - - - 

 

 

 

Tablo 46  Geçici İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

Kişi Sayısı - 1 - 1 - - 

Yüzde - %50 - %50 - - 

 

 

Tablo 47  Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları 

 

 Kadın  Erkek Toplam K  % E % 

Öğretim Üyeleri - - - - - 

Öğretim Elemanları 1 - 1 %100 - 

İdari Personel 3 2 5 %60 %40 

Diğer Personel 1 1 2 %50 %50 

Toplam 5 3 8 %62,5 %37,5 
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Tablo 48  Çalışanların Kıdem Ortalamaları 

 

Ünvan 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35< 

Öğretim Üyeleri - - - - - - - - 

Öğretim Elemanları - 1 - - - - -  

İdari Personel 3 - - - 1 1 - - 

Diğer Personel  1 1 - - - - - 

Toplam 3 2 1 - 1 1 - - 

 

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon daire başkanlığında görevli bir adet akademik personele 

uygulanan anket sonucu aşağıdadır.Rakamlar yüzde (%) olarak değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 49    Akademik Personel Memnuniyet Anketi 

 

1- Memnunum         2- Kararsızım          3- Memnun Değilim 

İlgili Kutucuğu (x) işaretleyin  1     2     3 

Kurumun / Bölümün fiziksel ortamının eğitim etkinlikleri yönünden uygunluğu 

(ofisler, derslik, temizlik vb)      100 

Kurum / Bölümün bilgisayar, internet olanaklarının yeterliliği  100     

Öğretim elemanları ofislerinin fiziksel yönden uygunluğu (aydınlatma, vb)      100 

Kurum / Bölüm yöneticilerinin genel tutum ve yaklaşımları  100     

Öğretim elemanlarının bölümle ilgili kararlara katılımı    100   

Fakülte/yuksekokul sekreterliğiyle ilişkilerin düzeyi    100   

Bölüm içindeki iletişim, işbirliği ve dayanışma düzeyi  100     

Bölüm içindeki takım çalışmalarının düzeyi  100     

Bölümde liyakate önem verilmesi  100     

Bölüm içindeki sosyal etkinliklerinin yeterliliği    100   

Bölümde akademik / mesleksel gelişmeye katkı sağlanması (kongre, katılmayı 

teşvik etme, izin, parasal destek vb.)  100     

Kurum / Bölüm içi iletişim, haberleşme olanakları (mesaj, duyuru, yeni bilgilerin 

zamanında iletilmesi vb.)  100     

Üniversitenin çalışanlarına sunduğu sosyal olanakların yeterliliği (dinlenme, spor, 

eğlence vb.)      100 

Üniversitenin merkezi kafeteryasında sunulan beslenme hizmetlerinin yeterliliği 

(çeşit, fiyat vb.)     100 

Üniversitenin diğer birimlerinde sunulan beslenme hizmetlerinin yeterliliği      100 

Üniversitenin ulaşım olanaklarının yeterliliği (araç sayısı, servis sıklığı, güvenlik, 

rahatlık vb.) 
     100 
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Üniversite tarafından öğretim elemanlarının sürekli eğitime yönelik sağlanan 

olanakların yeterliliği (kurs, konferans, hizmet içi eğitimler vb.) 
   100   

Üniversitenin, öğretim elemanlarına akademik çalışmalarına yönelik sunduğu 

olanakların yererliliği 
 100     

Üniversitenin çeşitli birimlerinin (idari, mali işler, hukuk müşavirliği, personel 

işleri, bilgi işlem, vb.) sunduğu hizmetlerin yeterliliği 
   100   

Üniversite üst yönetiminin tutum ve yaklaşımları (ilgi, duyarlık, ulaşılabilirlik, 

çözüm üretme, vb.) 
     100 

Rize Üniversitesinin bir mensubu olmaktan   100     

Rize Üniversitesinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının  bir 

mensubu olmaktan   100     

 

Kütüphane ve Dokümantasyon daire başkanlığında görevli 6 adet idari personele uygulanan 

anket sonucu aşağıdadır.Rakamlar yüzde (%) olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

Tablo 50  İdari Personel Memnuniyet Anketi 

 

                                 1- Memnunum        2- Kararsızım     3- Memnun Değilim 

İlgili Kutucuğu (x) işaretleyin  1       2       3 

Çalışma ortamının fiziksel yönden yeterliliği (bina, ofisler, vb.)  33,34   66,68 

Çalışma ortamının çalışanları destekleme yönünden yeterliliği    666,68  33,34 

Kurum / bölüm içi görev dağılımının çalışanların yetenek ve niteliğine uygunluğu  16,67  33,34  50,00 

Kurum / Bölüm içindeki iletişim, işbirliği ve dayanışma düzeyi  100     

Kurum / Bölüm yöneticilerinin genel tutum ve yaklaşımları  50,00  16,67  33,34 

Kurum / Bölüm yöneticileri ile olan ilişkilerin düzeyi  50,00 33,34   16,67 

Kurumda / Bölümde çalışan akademik personelle olan ilişkilerin düzeyi  100     

Kurumda / Bölümde çalışan idari personelle olan ilişkilerin düzeyi  100     

Kurumda / Bölümde personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yeterliliği  16,67  66,68 16,67  

Kurum içinde yapılan sosyal etkinliklerin yeterliliği     66,68  33,34 

Üniversite Kantininde sunulan beslenme hizmetlerinin yeterliliği    16,67  83,35 

Üniversitenin diğer birimlerinde sunulan beslenme hizmetlerinin yeterliliği    50,00  50,00 

Üniversitenin sunduğu ulaşım olanaklarının yeterliliği (araç sayısı, servis kıtlığı, 

güvenlik, rahatlık, vb.)  83,35  16,67   

Üniversitenin çalışanlarına sunduğu sosyal olanakların yeterliliği (dinlenme, spor, 

eğlence vb.)    16,67  83,35 
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Üniversitenin çeşitli idari birimlerinin sunduğu hizmetlerin yeterliliği (idari, mali, 

personel işleri vb.)  33,34  66,68   

Üniversite üst yönetiminin idari personele yönelik tutum ve davranışları  50,00  33,34  16,67 

Rize Üniversitesinin bir mensubu olmaktan   66,68  33,34   

Rize Üniversitesinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının mensubu 

olmaktan   100     

 

 

 

2.5.1.3 Kurum Kültürü 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi yeni kurulmuş ve gelişmekte olan bir kütüphanedir. Personel, son 

yıllarda nitelik açısından yeterli olup nicelik açısından yetersizdir. Kütüphanecilik hizmetlerinin 

yürütülmesinde Kütüphanecilik ve Bilgi Belge Yönetimi bölüm mezunları görev yapmaktadır. Merkez 

Kütüphanemiz Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Yeni kurulan 

üniversite kütüphaneleri içersinde kısa zamanda basılı ve elektronik koleksiyonu ile önemli bir yere 

gelmiştir. Dayanışma ve işbirliği içerisinde merkez kütüphanemizde hizmetler yürütülmektedir. 

Kütüphane hizmetlerinde kullanıcı memnuniyeti önemlidir. Kullanıcı memnuniyeti 2011 yılı içersinde 

yapılan Kullanıcı memnuniyeti Anketi ile ölçülmeye çalışılmıştır. Kütüphane binası 2008 yılı Mart 

ayında hizmete girmiştir. 

 

2.5.1.3.1 İletişim Süreçleri 

Kurumsal iletişim süreci değerlendirildiğinde; birimler arası, üst yönetim ve çalışanlar arasında 

iletişime ve üst yönetimin kararlarının çalışanlara zamanında ve eksiksiz iletilmesine özen 

gösterilmekle beraber aşağıdaki noktalarda da dikkat edilir. 

 

 Karar verirken personelin görüş ve önerileri alınır. 

 Daire Başkanlığı çalışma sistemlerinin oluşturulmasında birimlerin görüş ve önerilerini alır 

 Üst yönetim kararları zamanında ve eksiksiz olarak iletilir. 

 Daire Başkanlığı hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yeni fikirlere destek verir. 

 

 

2.5.1.3.2 Karar Alma Süreçleri 

Kütüphanemizde kullanıcı odaklı bir hizmet politikası uygulanmaktadır. Kararlar alınırken kullanıcı 

memnuniyeti göz önünde bulundurulur. Ayrıca karar süreçlerine personelin katılımı sağlanmaya 

çalışılır. Mevcut organizasyon yapısı, hizmet ve faaliyetlerin sürdürülmesinde yeterlidir. Ayrıca hedef 

kitleye yönelik hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde Daire Başkanlığımız diğer birimlerle işbirliği 

içersinde çalışmaktadır. Karar alma ve uygulama süreçlerinde Rektörlüğün onayı da alınmaktadır.  
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2.5.1.3.3 Gelenekler ve Değerler 

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın hizmet politika ve çalışma stratejisini belirleyen 

gelenek ve değerler aşağıdaki gibidir: 

 Güvenilirlik 

 İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygı 

 Takım çalışması 

 Kurumsal adalet 

 Sevgi 

 Gönüllülük 

 Katılımcılık 

 Özgüven 

 Süreklilik 

 Şeffaflık 

 Hizmet Kalitesi 

 Tarafsızlık 

 Disiplinler arası çalışma 

 Çevreye duyarlılık 

 Hesap verebilirlik 

 Yenilikçilik 

 Esneklik 

 Üstün hizmet anlayışı 

 Yaratıcılığa önem verme 

 İşbirliği ve yardımlaşma  

 Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru 

 Kullanıcı memnuniyeti (Akademik personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar) 

 

 

2.5.1.4 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkalığının Fiziki Kaynakları 

 

2.5.1.4.1 Taşınmazlar 

. 

 

Kütüphane Kullanım 

Alanları 

Zemin Kat 1. Kat 2.Kat 

Okuma Salonu 1 1 1 

Personel Çalışma alanı - 3 3 

Genel toplam 1 4 4 
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2.5.1.4.1.1 Eğitime İlişkin Alanlar 

 

Tablo 64 Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 65 Diğer Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı  

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 
TOPLAM 

Projeksiyon - - - - 

Akıllı Tahta - - - - 

Slâyt Makinesi - - - - 

Tepegöz - - - - 

Episkop - - - - 

Barkot Okuyucu 2 - - 2 

Baskı Makinesi - - - - 

Fotokopi Makinesi 1 - - 1 

Telefon Makinesi 8 - - 8 

Faks 1 - - 1 

Yazıcı 6 - - 6 

Fotoğraf Makinesi - - - - 

Kameralar - - - - 

Televizyonlar - - - - 

Tarayıcılar - - - - 

Müzik Setleri - - - - 

Mikroskoplar - - - - 

DVD ler - - - - 

YAZILIM VE BİLGİSAYARLAR 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 
TOPLAM 

Yazılım 1 - 
 

1 

Masa Üstü Bilgisayar 9 - 3 12 

Taşınabilir Bilgisayar - - 
  

TOPLAM 10 - 3 13 
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2.5.1.5 Mali Durum 

 

 

2.5.1.5.1 Mali Kaynaklar 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının mali kaynakları ile ilgili tablolar aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

 

2.5.1.5.2 Bütçe Ödenekleri 

 

Tablo 67  Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu 

 

 2010 2011 

 Başlangıç 

Ödeneği 

TL 

Gerçekleşme 

Toplamı 

TL 

Başlangıç 

Ödeneği 

TL 

Gerçekleşme 

Toplamı 

TL 

01.Personel Giderleri 120.000,00 118.097,81 135.000,00 163.070,00 

02.Sos.Güv.Kur.Dev.Pir.Gid. 50.000,00 22.566,71 22.000,00 28.273,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 32.000,00 27.529,48 31.450,00 29.690,00 

05 Cari Transferler - - - - 

06 Sermaye Giderleri 300.000,00 297.769,00 300.000,00 294.439,00 

 

2.5.2 Çevre Analizi 

Fırsatlar 

 Üniversitenin diğer idari birimleriyle pozitif ilişkisi  

 Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan bir kısım kaynakların 

diğer bilgi merkezlerinden sağlanabilmesi, 

 Yeni bir üniversite olmamız nedeniyle kütüphanecilik alanındaki temellerin sağlam atılma 

imkanının olması 

 Üniversite yönetiminin çağdaş kütüphanecilik hizmetleri verilebilmesi açısından bilgi 

kaynaklarına ayrılan bütçe miktarına karşı bakış açısının ılımlı olması 

 Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesinde Kütüphanecilik ve Bilgi ve Belge Yönetimi 

mezunu personelin görevli olması. 

 Mesleki toplantılara katılımlar 

 Bilgi yönetiminde gelişen teknolojiyi takip etme 

 Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar nedeniyle öğrenci sayısındaki artış ve buna paralel 

olarak kütüphane kullanımdaki artış 
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Tehditler ,   

 Alternatif  bilgi sağlayıcıları  

 Mevcut personel sayısının azlığı 

 Hızlı teknolojik gelişmeler 

 Elektronik ve basılı kaynaklardaki çeşitlilik ve maliyetlerindeki hızlı artış 

 Döviz kurunda meydana gelebilecek ani artışlar. 

 Üniversitedeki akademik birimler bünyesinde kütüphane oluşturma çalışmalarının artması 

 Dijitalleşmenin yanında kütüphanenin fiziksel varlığının tehdidi 

 

 

2.5.2.2 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Faaliyet Alanında Ülkemizdeki 

Durum ve Gelişmeler 

Ülkemizdeki durum ve gelişmeler tespit edilirken kütüphanecilik hizmetinin ideal olarak verildiği 

düşünülen üniversite kütüphaneleri temel  alınmıştır.  

 

 Elektronik Kaynak koleksiyonlarının üniversitenin tüm eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik ve çeşitli olduğu, 

 Genel itibari ile kütüphane bütçelerinin basılı ve elektronik bilgi kaynakları için yüksek 

olduğu, 

 Nitelik ve nicelik bakımından yeterli personel, 

 Kütüphanecilik hizmetlerindeki çeşitlilik, 

 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildiği, 

 Tüm kütüphanecilik hizmetlerinin sağlıklı yürümesi, kütüphane kaynaklarının daha 

etkin kullanımını sağlamak, maliyetleri düşürmek ve iş verimini artırmak amacıyla  

merkezi kütüphane uygulamasına gidildiği, 

 Modern, çağdaş, kütüphane hizmetlerine uygun, ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

kütüphane binalarına sahip olunduğu, 

 Karar alma ve uygulama kademelerinde kütüphanecilerin etkin rol oynadığı bir yönetim 

anlayışının hakim olduğu görülmüştür. 

 

 

2.5.2.3 Temel Eğilimlerin Etkisi 

 

 Küresel ekonomik krizin kütüphane bütçelerine etkisi 

 Artan maliyetler ve özellikle elektronik kaynak fiyatlarındaki, döviz kurlarındaki 

değişmelere bağlı belirgin artışlar 

. 
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3. KURUMUN GELECEĞİ 

 

3.1 Üniversitenin/Birimin Misyonu Vizyon ve Değerleri 

 

3.1.1 Misyonumuz 

 

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. 

 

3.1.2 Vizyonumuz 

   

Çağdaş ve teknolojik gelişmeler ışığında, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi 

kaynaklarını hizmete sunarak geleceğe ışık tutan öncü bir bilgi merkezi olmaktır.  

 

 

 

3.1.3 Değerlerimiz 

 İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygı 

 Üstün hizmet anlayışı 

 Yaratıcılığa önem verme 

 İşbirliği ve yardımlaşma  

 Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru 

 Kullanıcı memnuniyeti (Akademik personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar) 

 Güvenilirlik 

 Takım çalışması 

 Kurumsal adalet 

 Sevgi 

 Gönüllülük 

 Katılımcılık 

 Özgüven 

 Süreklilik 

 Şeffaflık 

 Hizmet Kalitesi 

 Tarafsızlık 

 Disiplinler arası çalışma 

 Çevreye duyarlılık 

 Hesap verebilirlik 

 Yenilikçilik 

 Esneklik 

 İşbirliği ve yardımlaşma  
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3.2 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Amaçları, Hedefleri ve 

Performans Göstergeleri ile Stratejileri 

 

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 

 

1- Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik Kütüphane dermesini basılı ve 

elektronik kaynaklar yönünden zenginleştirmek. 

 

2- Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön 

vermesini sağlamak. 

 

 

3- Rize Üniversitesi Kütüphanesinin personel politikasını belirleyerek personelin nitel ve nicel 

açıdan evrensel standartlar düzeyine taşımak. 

 

4- Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi 

merkezi olmak. 

 

 

5- Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların 

ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak. 

 

6-  Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek 

 

 

7- Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim 

yöntemlerinden yararlanmak 

 

8- Kütüphane içersinde birimleşme çalışmalarını tamamlamak 

 

 

9- Kütüphanenin ve kütüphane materyalinin çağdaş teknolojilerden yararlanarak güvenliğini 

sağlamak 
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Hedef 1.2: Eğitim öğretim alt yapısının iyileştirilmesi ve  geliştirilmesi 

 

 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

F.1.2.1- 

Öğrencilerin 

spor 

yapabileceği 

alanının 

artırılması 

Kapalı Spor 

Tesisi Sayısı 

                

Açık Spor 

Tesisi (Etrafı tel 

örgüyle çevrili) 

Sayısı 

                

Spor sahalarının 

m2 si 

                

F.1.2.2- 

Dersliklerin 

projeksiyon 

cihazlarıyla 

donatılması 

Projeksiyon 

cihazı bulunan 

derslik sayısı 

                

F.1.2.3-

Üniversitemi

zin kampüs 

alanlarının 

artırılması 

Taşınmaz 

alanları m2 si 

                

F.1.2.4-

Öğrenci 

başına düşen 

kapalı 

alanların 

artırılması 

Kapalı alanların 

m2si 

                

Öğrenci başına 

düşen kapalı 

alan 

                

F.1.2.5- 

Kitap 

sayısının ve 

Elektronik 

veri 

tabanlarına 

abone 

sayısının  

artırılması 

Mevcut kitap 

sayısı 

18.648 20603  25000  30000  35000 40000 45000 50000 

Abone olunan 

veri tabanı 

sayısı 

 17  19  21 24 27 31 34 38 

F.1.2.6-

Kablosuz 

internet 

erişim 

olanaklarının 

artırılması 

Kablosuz 

internet 

erişiminin 

yapıldığı alan 

m2 si 

- 

 448,80    

 2012- 2017 yılları için kablosuz internet erişiminin 

yapıldığı alan bina değişimine göre orantılı olarak 

artacaktır. 
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F.1.2.7-

Birimlerin 

ihtiyaç 

duyduğu 

bilgisayar ve 

donanımların 

sağlanması 

Masaüstü 

bilgisayar sayısı  

 13  12  14 14  16  17  19  20 

Dizüstü 

bilgisayar sayısı  

 -  -  1  2  2  2  3  3 

Bilgi işlem alt 

yapısıyla ilgili 

alınan cihaz 

sayısı 

 -  5  7 9 12 15 15 16 

F.1.2.9-

Öğrenci 

başına düşen 

derslik ve 

anfi sayısının 

azaltılması 

Derslik sayısı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
Anfi sayısı                 

Öğrenci başına 

düşen derslik ve 

anfi oranı 

                

F.1.2.10- 

Laboratuar 

sayılarının 

artırılması 

Araştırma 

laboratuarı 

sayısı 

                

Bilgisayar 

laboratuarı 

sayısı 

                

Eğitim 

laboratuarı 

sayısı 

                

F.1.2.11- 

Laboratuar 

cihaz 

sayılarının 

artırılması 

Araştırma 

laboratuarındaki 

cihaz sayısı 

                

Bilgisayar 

laboratuarındaki 

bilgisayar sayısı 

                

Eğitim 

laboratuarındaki 

cihaz sayısı 
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HEDEFLER;  

1. Daire Başkanlığı altında birimleşme çalışmalarının tamamlanması 

2. Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve idari personelin daha çok 

katılımını sağlamak. 

3. Elektronik kaynaklar ve veritabanları aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi imkanlar 

ölçüsünde artırmak. 

4. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını 

sağlamak. 

5. Üniversitemizin dağınık bir yerleşke yapısının olması nedeniyle kütüphane olanaklarından 

yararlanamayan kullanıcılarımıza yönelik hizmetler sunmak. 

6. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde 

yararlanmalarını sağlamak. 

7. Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapmak. 

8. Çağdaş ve standartlara uygun “insan kaynakları politikası” oluşturmak. 

9. Çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak. 

10. Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim 

olanakları oluşturmak. 

11. Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak. 

12. Kütüphane tarafından verilen “Kütüphane hizmetleri” programının kapsamı genişletilip, “bilgi 

ve belge” eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, üniversitemizin tüm öğrencilerine ve 

araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek. 

13. Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi 

ve sunulması için çalışmalar yapmak. 

14. Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını 

desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak. 

15. Çağdaş standartlara uygun olarak “kütüphane bütçesinin üniversite bütçesine oranını esas alan” 

bir yaklaşımı, üniversite yönetiminin dikkatine sunmak. 

16. Maliyeti düşük ve ücretsiz olan bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak. 

17. Dövizdeki dalgalanmalardan en alt düzeyde etkilenmek için gerekli önlemleri almak. 

18. Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak.  

19. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak. 

20. Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemleri almak. 

21. Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak. 

22. Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden 

ortamlar hazırlanması için çalışmak. 

23. Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla ilişkiler ve pazarlama tekniklerinden 

yararlanmak.  
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24. Online Soru-Cevap hizmeti, ile Rize  Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının kütüphane ve 

kütüphane kaynakları hakkındaki genel referans sorularını bir kütüphaneciye sorarak anında 

cevap alabilmesini sağlamak. 

25. Merkez Kütüphane binası içerisinde CD, DVD vb. görsel ve işitsel kaynakların yer aldığı 

multimedya salonu kurup bu birim içerisinde görme engelliler için Braille alfabesinden oluşan 

materyallere ağırlık vererek sesli kitap hizmeti sunmak, ayrıca işitme engelli kullanıcılarımız 

için de bir çalışma alanı oluşturmak. 

26. Rezerv Birimi ile Rize Üniversitesi öğrencilerinin belirli bir süre içinde, ilgili ders 

materyallerine erişimini sağlamak ve uygulanabilirliği ile sürekliliği sağlanabildiği taktirde de 

E-Rezerv hizmetine geçerek ders materyallerinin elektronik versiyonlarını kütüphane web 

sayfası üzerinden erişime sunmak. 

27. Rize  Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi oluşturarak yapılan yüksek lisans 

ve doktora tezlerinin elektronik kopyalarını oluşturarak  bu elektronik tezlere Kütüphane 

Kataloğundan erişim imkanı sağlamak. 

28. Genelde Doğu Karadeniz Bölgesi, özelde ise Rize ili ile ilgili bilgi kaynaklarını toplanarak, 

organize edilip hizmete sunulduğu özel bir koleksiyon oluşturmak.  

 

29. Üniversitemiz kullanıcıları için Merkez Kütüphane binası içerisinde bireysel ve grup çalışma 

kabinleri oluşturmak; ayrıca kullanıcıların eğitimlerini destekleyecek ve onlara çalışma imkanı 

sağlayacak projeksiyon odaları kurmak. Bu uygulamanın öğrencilerin kültürel 

etkinliklerine(film gösterimi, belgesel vs.) katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

30. Üniversite kütüphanemiz koleksiyonunun güvenliği için giriş ve çıkış noktalarına kamera 

sistemleri koymak ve bu sayede yıl içindeki kayıp materyal sayısını engellemek. 

 

31. Her geçen gün biraz daha artan koleksiyonumuz ve çeşitlenen hizmetlerimiz için kütüphane 

binamız yetersiz geldiğinden fiziki bakımdan daha kullanışlı bir binanın temin edilmesini 

sağlamak. 

 

32. RFID sistemine geçerek kitap bilgilerinin ve künyesinin sisteme aktarılması ile Kitapları 

saymak, raf sıralaması kontrolü, ayıklama işlemi, kitap arama işlemlerini bu sistem üzerinden 

gerçekleştirmek. 

 

 

33. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri içersinde merkez kütüphanemiz hizmetlerini tanıtıcı vb. 

bilgilerin yer alacağı LCD ekran uygulamasına geçmek. 

 

34. Okuyucuların kitapları kendi kendine ödünç alma, iade etme süreçlerinde kullanılan ve 

kütüphanenin sirkülasyonuna cevap verecek otomatik ödünç-iade istasyonları hizmete 

sunmak. 

 

35. Üniversitemiz kütüphanesinin ara yüzünün dil seçeneğine İngilizce’nin de eklenmesini 

sağlamak. 

 

 

36. Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek.(Sosyal paylaşım ağlarına üyelik. 

tanıtım broşür vb.) 

 

 

http://library.metu.edu.tr/
http://library.metu.edu.tr/
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Girdi:  

1. Basılı bilgi kaynakları 

2. Elektronik kaynaklar ve veritabanları aboneliği 

3. Görsel kaynaklar 

4. Bütçe (Kütüphaneye ayrılmış olan ödenek) 

5. Personel için mesleki alanda verilen eğitim semineri, sempozyum ve kongreler 

6. Personel(Kütüphaneye istihdamı sağlanan personel) 

7. Bina (Kütüphaneye ve koleksiyona uygun olarak tasarlanmış mekan) 

8. Kullanıcı (Kütüphane hizmetlerinden yararlanan öğrenci, akademisyen, araştırmacı                                 

vb. kişiler) 

9. Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve idari personelin  

katılımı. 

10. Kullanıcılardan gelen kütüphaneler arası ödünç hizmet talebi 

11. Kullanıcı memnuniyet anketi 

12. Kütüphaneye sağlanan mobilya, raf, masa, sandalye vb. malzemeler. 

 

Çıktı: 

1. Teknik işlemleri (Kataloglama, Sınıflama vb.) yapılıp kullanıma hazır hale gelmiş  

bilgi kaynakları  

2. 2011 Aralık sonu itibariyle görsel materyal sayısı 176’dır. 

3. Hizmet (Kullanıcıların bilgi kaynaklarından yararlanmaları temel alınarak  

kütüphaneden aktif ya da pasif olarak faydalanmaları için sunulan hizmettir.) 

4. Kütüphane personelinin mesleki gelişmeler ışığında kendini yenileyip güncel kalarak   

çeşitli teknik ve kullanıcı hizmetlerini yerine getirmesi. 

5. Kütüphane için sağlanmış olan binanın kütüphaneye ve koleksiyona uygun hale  

getirilip kullanıcının hizmetine sunulması. 

6. Kullanıcı memnuniyeti (Kullanıcıların kendilerine kütüphane bilgi kaynakları ve  

hizmetlerinden duydukları memnuniyet) 

7. Bilgi kaynaklarının seçimi için her yeni alımda öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve   

idari personelin katılımı sağlanmaktadır. 

8. 2011 Yılı itibariyle abone olunan ve ücretsiz veri tabanlarımızın sayısı 79’dir. 

9. 2011 Yılı içerisinde Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti yolu ile karşılanan  

materyal sayısı 17’dir. 

10. Anket sonuçlarının kullanıcıların istekleri doğrultusunda değerlendirilmeye alınması 
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Verimlilik:  

1. Kütüphanenin fiziksel mekan olarak ya da uzaktan erişimle kullanılma düzeyi 

2. Kütüphane bilgi kaynaklarının kullanım oranı 

3. Kullanıcının kütüphaneden duyduğu memnuniyetin düzeyi 

4. Teknik ve kullanıcı hizmetlerindeki verimlilik oranı 

5. Yapılan kullanıcı memnuniyet anketleriyle verimliliği artırma çabası 

 

Sonuç:  

1. Satın alma, bağış ya da kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla kütüphaneye  

sağlanan bilgi kaynaklarının teknik işlemlerden geçirilerek kullanıcının hizmetine  

sunmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak çabası. 

2. Kullanıcıların gereksinim duydukları kaynak ve materyallerin kütüphaneye  

kazandırılması. 

3. Kütüphane basılı ve elektronik kaynakların kullanım oranlarını istatistiksel      

            yöntemlerle belirlemek ve buna göre sürekliliği sağlamak. 

4. Teknolojinin getirdiği elektronik ortam hizmetleriyle kullanıcıların eş zamanlı olarak  

daha kısa sürede ve verimli bir şekilde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir  

durumda olmaları. 

5. Personelin mesleki gelişmeleri takip ederek sürekli kendini yenilemesi ve güncel  

kalması. 

6. Kütüphaneye sağlanan malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcıların  

faydalanabilecekleri materyallerin sergilenmesinde ve öğrencilerin ders çalışmaları  

için düzenli bir kütüphane ortamı oluşturmak. 

 

Kalite:  

1. Kullanıcı memnuniyetindeki artış. 

2. Kullanıcı şikâyetlerindeki azalma 

3. Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden haberdar olma düzeyi 

4. Kullanıcı memnuniyeti anketlerinin sonuçları    

5. Koleksiyonun nitelikli bir şekilde zenginleştirilmesi. 

6. Kütüphaneyi aktif ve pasif olarak kullanan kullanıcı sayısındaki artış oranı. 

7. Sunulan hizmetin kullanıcılar tarafından kolay kullanılabilirliği. 

8. Kütüphanenin fiziksel bir mekan olarak ve uzaktan erişimle kullanılmasındaki eş   

zamanlılık, hız ve verimliliğin artışı. 

9. Personelin hizmet kalitesi. 

10. Üniversite Lisans öğrencileri, II. Öğretim öğrencileri, Formasyon öğrencileri için  

hafta içi 8.00- 20.00, hafta sonu 09.00- 17.00 saatleri arasında verilen kütüphane           
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hizmetlerinin devam etmesi 

11. Kütüphane kullanımındaki artış  

12. Kütüphanede yapılan kültürel  etkinliklerin sayısı  

13. Kullanıcı başına düşen personel sayısı  

14. Uzman personel sayısı  

15. İyi derecede dil bilen personel sayısı  

16. Toplam personel sayısı  

17. -Teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen personel sayısı 

18. -Teknolojik ve bilimsel metodları kullanmak 

19. –Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı 

 

 TEMEL PERFORMANSIN BELİRLENMESİ 

 

Amaç ve Hedeflerle İlişkin Performans Ölçütlerine Bir Örnek: 

Aşağıdaki örnek, amaçlar, hedefler ve performans ölçütleri arasındaki ilişkiyi göstermek için 

verilmiştir. 

Veri Tabanlarının kullanımına yönelik ilgili bir örnek: 

Amaç:  

Kullanıcıların bilimsel çalışmalarını desteklemek için elektronik ortamda bilgi hizmeti sunmak 

Hedef: 

2011 Yılında abone olunan 19 ve ücretsiz veri tabanları 60 olan sayılarımızın kullanım oranlarını 

izlemek. 

 

Performans ölçütleri: 

 

Girdi: Abone olunan ve ücretsiz veri tabanları 

Çıktı: Kullanıcı sayısı 

 

Sonuçlar: 

Veri tabanı adı 
2010 Kullanım 

istatistiği 

2011 Kullanım 

istatistiği 

Springer 2102 2484 

American Chemical Society 497 1255 
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Etkinlik: Kullanım başına maliyet 

Veri tabanı adı 2010 fiyatı 2011 fiyatı 

Kullanım 

Başına Maliyet 

(2010) 

Kullanım 

Başına Maliyet 

(2011) 

Springer 36.533,18 TL 43.204,49 TL 17,38 TL 17,39 TL 

American Chemical 

Society 
5.918,30 TL 9.800,57 TL 11,90 TL 7,80 TL 

 

Kalite: İstatistik sonuçlarına göre kullanım oranlarındaki artışın maliyetleri etkilediği görülmektedir. 

 

FAALİYETLERİN/PROJELERİN PLANLANMASI 

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

 

Specific=belirli: 

1) Sağlama Hizmetleri 

a. Elektronik bilgi kaynaklarının sağlanması, 

b. Basılı (kitap, dergi vb.) bilgi kaynaklarının sağlanması, 

c. Görsel malzemelerin (cd, vcd, dvd vb.) temin edilmesi 

 

2) Kurumun bilgi ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti, 

3) Sağlanan bilgi kaynaklarını belirli bir düzen ve standart içinde tanzim ederek kullanıma sunma 

faaliyetleri, 

a. Kataloglama ve sınıflandırmanın yapılması 

 

4) Kullanıcıların en doğru ve güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli referans faaliyetler, 

5) Bilgi Kaynaklarının ödünç verilmesi faaliyetleri,      

6) Çağdaş teknolojik yeniliklerin kütüphanelerde kullanılmasına yönelik faaliyetler, 

7) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri, 

8) Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, 

9) Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak 

 

           

 

Measurable=ölçülebilir: 

 

1. Sağlama yoluyla kütüphane koleksiyonuna kazandırılan bilgi kaynaklarındaki yıllara göre artış 

miktarı 

2. Kullanıcı sayısındaki artış 

3. Ödünç verilen materyal sayısındaki artış 

4. Elektronik bilgi kaynaklarındaki ve kullanım oranlarındaki artış 

5. Kütüphaneler arası ödünç hizmetindeki karşılanan materyal sayısındaki artış 
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6. Kütüphaneye sağlanacak basılı ve elektronik kaynakların alımı için kütüphaneye ayrılan ödenek 

miktarındaki artış 

7. Personelin mesleki gelişmeleri takip ederek sürekli kendini yenilemesi ve güncel kalması 

amacıyla yapılan mesleki toplantılara katılım oranındaki artış 

8. Kütüphaneye sağlanan mobilya, raf, masa, sandalye vb. malzemelerin artış miktarı 

9. Nitelikli personel sayısındaki artış 

10. Çağdaş teknolojik yeniliklerin kütüphanelerde kullanılmasına yönelik faaliyetlerdeki artış 

 

 

Aggressive/attainable=ulaşılabilir 

 

1.  Kullanıcıların kütüphane bilgi kaynaklarına ve kendi için açılan kullanıcı hesaplarına 

kütüphanede kullanılan YORDAM otomasyon sistemi ile istedikleri yerden ve  istedikleri 

zamanda ulaşabilmeleri 

2. Yapılacak olan gerekli Proxy ayarları ile üniversitemiz kütüphanesinin abone olduğu ve ücretsiz 

sağlanan veri tabanlarına kullanıcıların kampus dışından erişebilmeleri 

 

Result-oriented=sonuç 

 

1. Kütüphane, basılı ve elektronik kaynakların kullanım oranlarını istatistiksel yöntemlerle 

belirleyerek ihtiyaç duyulan materyaller konusunda strateji belirlemek. 

2. Yapılan anket çalışmaları ile kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile hizmette kaliteyi 

yakalamak. 

3. Personelin mesleki gelişmeleri takip etmesi ve yapılan seminer, toplantı vb. etkinliklerine 

katılmaları. 

4. Kütüphane hizmetlerinin mesai saatleri dışında da sunulması. 

 

Time bound=sınırlı bir sürede 

1. Kütüphaneler arası ödünç hizmetinde diğer üniversitelerden sağlanan materyallerin ve 

üniversitemiz kütüphanesinden dış kullanıcıya ödünç verilen materyal iade süresinin 30 gün 

süreyle sınırlandırılması. 

2. Üniversitemiz kütüphanesinden ödünç alınan kaynakların akademik personel için 5 kitap 30 

gün süre ile idari personel için 3 kitap 15 gün süre ile, öğrencilerin için 2 kitap 15 gün süre ile 

ödünç miktarlarının ve sürelerinin belirlenmesi 

3. Abone olunan veri tabanlarının aboneliklerinin her yıl yenilenmesi 

4. Kütüphaneye sağlanacak(İhale ya da doğrudan temin) bilgi kaynaklarının temin sürelerinin 

sözleşmede belirtilen tarihte sağlanması. 

5. Kütüphaneye kazandırılan kaynakların temininde yüklenici firmaya yapılacak ödemelerin 

sözleşmede belirtildiği sürelerde yapılması. 

6. Demirbaşa kayıtlı olan malzemelerin taşınır işlem fişlerinin düzenlenerek yıl sonunda Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına sunulması. 
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Faaliyetler/Projelerin; 

 

Faaliyet 1: Üniversite ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki toplantılara katılmak. 

Hedef: - Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak 

1. Çalışanların katıldığı toplantılardan elde ettikleri deneyimler ile hizmet içi eğitim 

politikalarını belirlemek. 

 

Faaliyet 2: Kütüphane koleksiyonu için basılı, elektronik vs. yayın alımı. 

Hedef:  

1. Kullanıcıların gereksinim duydukları bilgi kaynaklarını koleksiyona kazandırmak 

2. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yararlanmasını sağlamak. 

 

Faaliyet 3: Kitap alımı için elektronik ortamda sipariş işlemlerine yer vermek 

Hedef: Kullanıcı isteklerinin daha çabuk sağlanabilmesi ve ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının 

teminini daha hızlı sağlayarak kullanıcıların hizmetine sunmak. 

 

Faaliyet 4: Abone olunan, deneme erişiminde olan veri tabanları  ya da  kütüphane 

kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu/duyacağı bilgileri web sayfamızda güncel halde tutmak. 

Hedef: Kullanıcılarımızın faaliyetlerimizden daha hızlı ve etkili bir şekilde haberdar olmasını 

sağlamak. 

 

Faaliyet 5: Veri tabanlarımıza kampus dışından erişmek isteyen kullanıcılarımıza erişim 

olanağı sağlamak. 

Hedef: Kullanıcılarımızın araştırma faaliyetlerini eş zamanlı olarak ve yer sınırlandırması 

yapmadan gerçekleştirmelerine olanak sağlamak. 

 

Faaliyet 6: Kullanıcı memnuniyet anketi düzenlemek. 

Hedef: Anket sonuçlarının değerlendirilerek kullanıcılarımızdan geri bildirim alınması ile 

hizmette kaliteyi yakalamak. 

 

Faaliyet 7: Tanıtım broşürü, ayraç ve E- bülten hizmeti. 

Hedef: Kütüphanemizle ilgili olarak kullanıcılarımızın bilmesi gereken her türlü 

faaliyet/çalışma/etkinliklerimizi kapsayan hizmet duyurusu gerçekleştirmek. 
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Faaliyet 8: Görsel işitsel materyal temini. 

Hedef : Geniş bir hizmet alanı ile CD/VCD/DVD gibi materyaller satın alınarak hizmete 

sunulması ve multimedya salonunun oluşturulması. 

 

Faaliyet 9: Bağış politikası. 

Hedef: Yapılan bağışlar ile koleksiyonumuzun genişlemesini sağlamak. 

 

Faaliyet 10: Yeterli sayıda ve kalitede mobilya(araç- gereç) sağlamaya çalışmak 

Hedef: Kullanıcılar ve personel için uygun çalışma ortamı oluşturmak. 

 

Faaliyet 11: Yıpranmış ve gerekli görülen yayınların ciltlenmesi, bakım onarım işlemlerinin 

yapılması. 

Hedef: Bilgi kaynaklarının daha iyi ve daha uzun süreli korunarak okuyucularımızın 

faydalanmasını sağlamak. 

 

Faaliyet 12: Kullanıcı eğitimi kapsamında kütüphane kullanım kılavuzları hazırlamak. 

Hedef: Kullanıcıların kütüphane kaynak ve hizmetlerinden yararlanma oranını artırmak 

  

 

SWOT ANALİZİ 

            Güçlü Yönler 

1. Gittikçe artan ve gelişen koleksiyon. 

2. Kullanıcı memnuniyetindeki artış 

3. Yeni kurulan üniversite kütüphaneleri arasında ilk sıralarda olma 

4. Üniversitenin Rize ilindeki itibarının yüksek olması 

5. Personelin mesleki gelişimlere ilgisi. 

6. Kütüphane bütçesi 

7. Nitelikli personel 

 

Zayıf Yönler 

1. Fiziki açıdan kaynaklanan donanımsal eksiklikler(priz vs.) 

2. Kütüphane binasının fiziksel olarak kütüphane tasarımı için uygun olmayışı. 

3. Personel eksikliğinden kaynaklanan birim oluşturma sorunu. 

4. Bürokrasinin iş akışında zaman kaybına yol açması. 
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Fırsatlar 

1. Mesleki toplantılara katılımlar 

2. Sürekli yenileşme ve iyileşme  

3. Bilgi yönetiminde gelişen teknolojiyi takip etme 

4. Elektronik ortamın getirdiği kolaylıklarla daha kısa sürede daha çok hizmet sağlama 

5. Elektronik ortamın getirdiği bilgiye kolay ve hızlı erişimde kullanıcı memnuniyeti sağlama 

6. Koleksiyona uzaktan erişim imkanı ile kullanıcı memnuniyeti artışı, eş zamanlı kullanıcı 

hizmetleriyle de daha fazla verim ve memnuniyet sağlama. 

7. Yakın zamanda kurulmuş üniversite kütüphaneleri arasında en iyi sıralarda olmak. 

8. Diğer kütüphanelerle işbirliği 

 

Tehditler 

1. Gelişen teknolojinin maliyeti artırması 

2. Dijitalleşmenin yanında kütüphanenin fiziksel varlığının tehdidi 

3. Elektronik kaynakların (veri tabanları) maliyetinin artması 

 

3.3 Üniversitenin/Birimin Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi 

 

Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük, faaliyet/projeler ortaya konmuş ve bunların bütçe ile 

ilişkisi kurulmuştur. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri 

yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir 

amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine 

ulaşılmıştır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini vermektedir. 

 

Tablo 67  Kaynak  Tablosu 

 

BÜTÇE 

KALEMLERİ 
2013 2014 2015 2016 2017 

Genel 

Toplam 

PERSONEL 

GİDERLERİ  212.033 224.755  267.049  283.072  300.057  1.286.966  

Hazine Yardımı  212.033 224.755  267.049  283.072  300.057   1.286.966 

Öz Gelirler             

Döner Sermaye             

SOS. GÜV. DEV. 

PRİM GİD.  36.762 38.967  46.300  49.078  52.023  223.130  

Hazine Yardımı  36.762 38.967  46.300   49.078  52.023  223.130 

Öz Gelirler             

Döner Sermaye             
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MAL VE HİZ. 

ALIM GİD.  35.733 37.369  39.088  40.892  42.787  195.869  

Hazine Yardımı  35.733 37.369  39.088  40.892  42.787   195.869  

Öz Gelirler             

Döner Sermaye             

CARİ 

TRANSFERLER             

Hazine Yardımı 

 

          

Öz Gelirler             

Döner Sermaye             

SERMAYE 

GİDERLERİ  530.000 563.000 638.000  685.000  753.000  3.169.00 0 

Hazine Yardımı  530.000 563.000 638.000  685.000  753.000  3.132.00 0 

Öz Gelirler             

Döner Sermaye             

TOPLAM  814.528  864.091 990.437  1.058.042  1.147.867  4.874.965 

  

 

Tablo 68  Maliyetlendirme Tablosu 

 

   

  

 

        

      2013 2014 2015 2016 2017 
Genel 

Toplam Amaç Hedef 
Performans 

hedefi 
Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam 

1 
 

              

 
1.1.    212.033  224.755   267.049   283.072   300.057   1.286.966  

  
1.1.1.  212.033 224.755  267.049  283.072  300.057  1.286.966  

1 
 

              

 
1.6    36.762  38.967   46.300   49.078   52.023   223.130  

  
 1.6.01  36.762 38.967  46.300  49.078  52.023  223.130  

03 
 

              

 
03.2    35.733  37.369  39.088  40.892  42.787  195.869 

  
 2.1.1  6.500  7.000  7.100  7.822  8.320  36.742 

  
 2.1.03  10.000  10.750  11.250  11.770  12.150  55.920 

  
 2.1.04  6.733  6.750  7.538  7.900  8.267  37.188 

  
 2.2.02  6.500  6.600  6.900  7.000  7.300  34.300 

  
 7.3.90  6.000  6.269  6.300  6.400  6.750  31.719 

06 
 

              

 
06.1    530.000  563.000  638.000  685.000  753.000  3.169.000 

  
1.2.02   2.000  4.000  2.000  2.000  2.000  12.000 

  
 1.2.90  25.000          25.000 
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 1.6.03  320.000  360.000  400.000  435.000  480.000  1.995.000 

  
 1.6.04    2.000  10.000      12.000 

  
 1.6.90  183.000  197.000  226.000  248.000  271.000  1.125.000 

Tablo 69  Stratejik Plan Maliyetlendirme Gelir Tablosu 

 

Kaynaklar 
Planın 

1. yılı 

Planın 

2. yılı 

Planın 

3. yılı 

Planın 

4. yılı 

Planın 

5. yılı 

Genel Bütçe 814.528 
864.091 990.437 1.058.04

2 

1.147.867 

Özel Bütçe      

Yerel Yönetimler      

Sosyal Güvenlik Kurumları      

Bütçe Dışı Fonlar      

Döner Sermaye      

Vakıf ve Dernekler      

Dış Kaynak      

TOPLAM 814.528 
864.091 990.437 1.058.04

2 

1.147.867 

 

 

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

4.2 İzleme 

         Belirlenen stratejik plan, amaç ve hedefler doğrultusunda proje ve faaliyetler öncelikle hizmet 

birimleri tarafından uygulanacak; kullanıcıdan alınacak geri bildirimler belirli dönemlerle yapılan 

toplantılarda değerlendirecektir. Kullanıcılarla yapılan görüşmeler, anketler ve personelin 

gözlemleri stratejik amaç ve hedeflerin değerlendirilmesini sağlayacaktır.    

       Üniversitemiz merkez kütüphanesi gelişmekte olan bir kütüphanedir. Yeniliklere açık, 

kullanıcı memnuniyetinin göz önünde bulundurulduğu bir hizmet anlayışı geliştirmektedir. 

Değerlendirmelerimizde temel gösterge kullanıcı memnuniyetidir. 

4.3 Değerlendirme 

 

      Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırmalarına cevap verebilecek, çağın 

gerektirdiği teknolojik gelişmelerle donatılmış bir kütüphane olmak için elindeki imkânları en iyi 

şekilde kullanılarak stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışacaktır. Bilgi kaynakları ve bilgiye 

yönelik hizmetler günden güne gelişmekte olduğu için kütüphane hizmetlerimiz değişimlere açık bir 

şekilde kullanıcı memnuniyeti dikkate alınarak yerine getirilmektedir.  

      Kütüphaneler hizmet üreten birimler olduğu için yatırım yapılması ve maddi yönden desteklenmesi 

gereken birimlerdir. Verilen hizmetin kalitesi, yapılan yatırımın karşılığı da kullanıcı memnuniyeti ile 

ölçülmektedir. Üniversite hizmet birimleri içinde kütüphanenin öneminin kavranması ve gerekli maddi 

yardımın yapılması sağlanmalıdır. En kaliteli hizmet, kütüphanenin önemini kavramış yönetimin 

varlığı, uygun personel ve yeterli bütçe ile verilebilir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıldığında 

kütüphanemiz, yalnızca Üniversitemiz için değil bölgemiz için de vazgeçilmez bir bilgi merkezi haline 

gelecektir.  
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4.4 Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu  

 Bu Stratejik plan 2013–2017. 

Performans Göstergesi 

Girdi: Mevcut lisansüstü program sayısı 

(LSPS) 
Çıktı: Yeni teknolojiye yönelik araştırma 

yapılan lisansüstü program sayısı 
(YTLSPS) 
Sonuçlar: Yeni teknolojiye uygun tez ve 

proje sayısı (YTTPS) 
Verimlilik: YTLSPS/LSPS 
Etkinlik: YTTPS/YTLSPS 

 

Girdi: İşbirliği planlanan kuruluş sayısı 
(İPKS) 
 
Çıktı: Yapılan işbirliği sayısı (YİS) 
 
Sonuçlar: Yürütülen proje sayısı 
(YPS) 
 
Verimlilik: YİS/İPKS 
Etkinlik: YPS/YİS 
 
 


