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ÖNSÖZ

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Kütüphanesi olarak, 2013-2016 yılları arasını
kapsayan bu Stratejik planda; İçinde yaşadığımız yüzyılın gereklerine uygun bir üniversite kütüphanesi
yaratılması amaçlanmaktadır.
Bu plan ile çağdaş üniversite kavramının gerektirdiği kütüphane hizmetlerinde, bir alt yapı
oluşturma çalışmaları başlatılmış olup; Temel dayanağı insan gücü olan bu planda Kütüphanemizin
misyon ve vizyonuna daha bilinçli olarak sahip çıkılması hedeflemektedir.
Hazırlanan bu planın, gelişmelere paralel olarak 3 yıllık periyotlarla sürekli yenilenmesi amaçlanmış
olup; Hedefimiz, plan dönemi sonunda Bülent Ecevit Ü n i ve r s i t e s i Prof.Dr.Durmuş GÜNAY
Kütüphanesi‟nin gelecekte üniversitesi ile birlikte çağının gereksinimlerini bütünüyle karşılayan öğrencileri,
akademik personeli ve idari personeliyle Üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan evrensel
çapta modern bir kütüphane olmaktır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Gülbey ÜNAL

İÇİNDEKİLER
•Tarihçe
•Mevcut Durumumuz
•Misyon
•Vizyon
•Temel Değerler
•Swot Analizi Güçlü önler Zayıf
Yönler Fırsatlar Tehditler
•Stratejik Amaçlar
•Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri
•Stratejik Hedeflerin Yıllar İtibariyle Dağılımı

TARİHÇE VE TANITIM

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 1993 yılında hizmete açılmıştır. Yeni k ütüphane binamız
merk ez k ampüs te Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Kütüphanesi adı ile 02.03.2012 tarihinde hizmete
başlamıştır. Kütüphanemiz 1875 m2 lik kullanım alanına sahip olup, ödünç ve rezerv işlemlerinin yapıldığı
kitaplık, internet salonu, magazin bölümü ve okuyucu salonu ile personel bürolarından oluşmaktadır.
Kütüphanemiz üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci
derecede görev yapan, bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp,
kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir.
Üniversitemiz Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi kampus içinde; Üniversite bünyesindeki
Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum
dışı araştırmacılara; öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve
hizmetlerini sağlamaktadır.
Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz kütüphanecilik faaliyetlerini; 1 Daire Başkanı,
1 Şube Müdürü, 1 Şef, 4 Kütüphaneci, 2 Bilgisayar işletmeni, 2 Memur 1 Teknisyen 2 şirket personeli
2 şirket elemanı ile yürütmekte olup, toplam 16 personeli bulunmaktadır.
Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz Eğitim-Öğretim dönemi süresince 7 / 24 hizmet
vermektedir.
Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal
Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM
otomasyon programı kullanılmaktadır.
Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına kayıtlı olup,
kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde
geçen herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan her ortamdan online olarak
yapılabilmektedir.
Okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir
veya görevli memurdan gerekli yardımı isteyebilir. Okuyucuya kitap ödünç verme ve iade işlemleri
öğrenci, akademisyen ve personelin Üniversite kimlikler ile gerçekleştirilir.
Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için
“Kütüphanelerle işbirliği” çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşabilmeleri için
ödünç kitap alma hizmetleri; ANKOS‟un KİTS sistemi üyeliği ile gerçekleştirilmektedir.

Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç kitap ve makale alışverişi yapılabilmekte ve
üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm kütüphane hizmetlerinden
yararlanabilmektedir.
Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar okuyucunun online hizmetlerinde
kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir.
Abone ve deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere üniversitemiz
akademisyen, doktora ve mastır öğrencileri internet ortamında her yerden ulaşarak büyük ölçüde
yararlanmaktadırlar. Ayrıca dış yerleşkelerde faaliyet alanları ile ilgili olarak birim kütüphaneleri kurulmuş olup,
kurulan Akademik Personel, İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Merkez kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik olarak gör-işit salonumuz bulunmakta,
salonumuz aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet verebilmektedir..
Eğitim- öğretim dönemlerinde Merkez Kütüphanemizden okuma ve çalışma salonlarından günlük
ortalama 1100 kişi faydalanmaktadır.
Kütüphanemiz internet salonunda şuanda 36 adet internet bağlantılı bilgisayar, 4 adet katolog
tarama bilgisayarı, Akadamik personel, İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu
hizmetten günlük ortalama 500 kişi yararlanmakta olup, araştırma konularının çıktılarını alabilmeleri
sağlanmakta ve öğrencilerimize yönelik fotokopi hizmetleri sunulmaktadır.

MEVCUT DURUM
FAALİYETLERİMİZ
•Teknik Hizmetler
•İdari Hizmetler
•Satın alma-Tedarik-Bütçe
•Her türlü hale güncel olan bilgi kaynaklarının akademik personel ve öğrencilerin istekleri
doğrultusunda kütüphaneye kazandırmak,
•Güncel yayınları izleyip, öğrenci ve öğretim üyelerine hizmet sunmak amacıyla yeni yayınlarla merkez
kütüphaneyi desteklemek,
•Yerel dil, edebiyat, düşünce, sanat alanında yapılan etkinlikleri izlemek, bunlara ilişkin belge ve bilgileri
elde etmek,
•Kültürel gelişmeyi sağlayacak nitelikte her türlü kitap, süreli yayın ve kitap dışı belgeleri izlemek ve
sağlamak,
•Merkez Kütüphanesine kazandırılan tüm bilgi kaynaklarının tasnif edilmesi manyetik şeritlerinin
yapıştırılması demirbaşa alınmaları,
•Demirbaşa geçen bütün yayınları kodlanarak, YORDAM kütüphane paket programına geçirilip web
ortamında tüm okuyucuların hizmetine sunulması,
•Ödünç işlemlerinin YORDAM Kütüphane programı ile bilgisayarlarca yapılması,
•Kütüphaneye kazandırılan yayınların her türlü ayniyat ve satın alma işlemlerinin yapılması,
•Alt kat süreli yayın-tez salonu ve internet salonlarında okuyucuların araştırma yapabilmelerinin
sağlanıyor olması,
•İnternet salonunda mevcut bilgisayarla öğrencilerin araştırma yapabilmeleri ve araştırdıklarının çıktılarını
alabiliyor olmaları.
•Üniversitemiz bölümü öğretim üyelerinin basımı yapılacak kitap, ders notu gibi eserlerinin basım
maliyetlerinin belirlenerek, basımının yaptırılması,
•Okuma salonlarında öğrencilerin sessiz ortamda çalışmalarının sağlanması,
•Kütüphanemizde mevcut yıpranmış kitap, ansiklopedi, süreli yayın vb. materyallerin belirlenerek
ciltleme işlemlerinin yaptırılması,
•Okuyucularca ödünç alınan yayınların zamanında iade edilebilmeleri için gecikme ücreti alınarak,
alınan bu ücretin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesinde;
KİTAP SAYISI
Türkçe yayın
Yabancı yayın

:
:
:

30.836 ad.
6.541 ad.

SÜRELİ YAYIN SAYISI :
Türkçe yayın
: 593 ad.
Yabancı yayın :102 ad.

Merkez Kütüphanesinde Toplam Kitap Sayısı

: 37.377 adet

Toplam Süreli Yayın Sayısı

: 695 adet

Dış Kampüslerdeki Toplam Kitap Sayısı

: 12.727 adet

Not: (KASIM 2013) tarihi itibariyle Toplam TSE sayısı

: 7.576 adet.

Abone olunan e- veritabanları sayısı 2013 yılında toplam 22 adet olup, ANKOS kapsamında
14 ad. ,ULAKBİM-EKUAL kapsamında 7 ad. ve 1 ad. Clinical Dent. e-book mevcuttur.
(KASIM 2013) tarihi itibariyle)
ABONE E-VERİ TABANLARIMIZDA MEVCUT TOPLAM KAYNAK SAYILARI
Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi ile bağlı bulunan Fakülte,
Yüksekokul, Meslek yüksekokulları ve Enstitülerdeki ;
Toplam online Dergi Sayısı

25.359 ad.

Toplam online Kitap Sayısı

2.780.394 ad

Toplam online kaynak sayısı

3.105.759 ad.

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi ile bağlı bulunan Fakülte,
Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler ve dış yerleşkelerdeki kütüphanelerimizde
ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI

Toplam Öğrenci Sayısı

20.626 ad.

Toplam Kitap Sayısı

50.104 ad.

Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı

2.26 ad.

Prof.Dr.Durmuş GÜNAY MERKEZ KÜTÜPHANENİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2013

AKADEMİK YIL İÇİNDE

AKADEMİK YIL DIŞINDA

Hafta içi ve Hafta sonu
7 / 24 hizmet vermektedir.

Hafta içi 40 saat (08.30-17.30)
hizmet vermektedir.

FİZİKSEL ALT YAPI
Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz her geçen gün artan okuyucu sayısı ve yine
kütüphanemize giren materyal sayısındaki artış nedeniyle orta vade de fiziki mekan olarak yetersiz
kalacaktır.
ARAÇ VE GEREÇ SAYISI
Merkez Kütüphanemizde;
14 adet Bilgisayar (Personel + İnternet salonu)
6 adet Yazıcı
1 adet Scaner
1 adet Fotokopi Makinesi.
43 adet bilgisayar kasası mini PC bulunmaktadır

MİSYONUMUZ

Üniversitemizde yürütülen eğitime paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini
ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, basılı ve elektronik ortamda üretilen
bilgileri, bilişim teknolojileri aracılığı ile kullanıcılarına mesleki etik değerleri gözeterek ulaştırmak,
kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çağın gerekleri doğrultusunda karşılamaktır.

VİZYONUMUZ
Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan, Üniversite içerisinde işinde uzman, yaratıcı ve
yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları, araştırmacıların ulusal ve evrensel bilgi birikimine
erişimlerini sağlayacak araç ve yöntemleri belirlemek, kütüphane bilgi kaynaklarını üniversitemiz
öğrencileri, akademik personeli ve idari personeline en iyi hizmeti sunmak, Üniversitemizin ve
ülkemizin gelişimine katkıda bulunan evrensel çapta modern bir kütüphane olmaktır.

SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönlerimiz :
•Üniversitemiz Yönetiminin desteği,
•Toplum içindeki imajımız,
•ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ULAKBİM EKUAL‟e üye kütüphane
oluşu,
•Elektronik veritabanı üyeliklerimiz,
•E-kütüphane hizmetlerinin veriliyor olması,
•Kütüphanemizin ANKOS KİTS sistemine üye olması ve “Kütüphaneler arası İşbirliği” çerçevesinde,
ödünç materyal hizmetlerinin sağlanıyor olması,
•Kütüphane İnternet salonumuzun olması ve öğrencilerimizin online araştırma hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanabilmeleri ve gerekli çıktıları alabilmeleri,
•Teknolojik gelişmelerin kütüphane hizmetlerine uygulanması,
•Kütüphane güvenlik sistemimizin olması,
•Personelimizin Üniversitemiz örgüt kültürü bilincinin iyi olması,
•Kütüphanecilik hizmetlerinde personelin istek, çaba ve ilerleme hızı,
•Kütüphanemizde çalışan personelinin katılımcı ve paylaşımcı olması,
•YORDAM otomasyon programına sahip olmamız,
•Okuyucuların gerek kütüphanemizde gerekse web ortamında kütüphanemizdeki koleksiyonları
görebilmeleri,
•Ödünç ve rezerve işlemlerinin bilgisayarlarla yapılabilmesi,
•Kütüphanemizin açık raf usulüne geçmiş olması.
•Kütüphanemizin akademik yıl içerisinde 7/24 hizmet vermesi.
Zayıf Yönlerimiz :
•Fiziki mekan yetersizliği,
•Kütüphanemizdeki personel sayısının yetersizliği nedeniyle şube kütüphanelerindeki personelin
yetiştirilememesi,
•Kullanıcılardan çeşitli konularda geribildirim almayı sağlayacak bir mekanizmanın olmaması,
•Yetişmiş elemanları istihdamdaki zorluk, ayrılanların yerinin doldurulamayışı,
•Yeterli sayıda Uzman Kütüphaneci personelimizin olmayışı
•7/24 hizmet için yeterli personel olmayışı.
•Şube Kütüphanelerdeki teknik donanım, alt yapı ve materyal eksikliği.
FIRSATLAR :
•Ülkemizde ve dünyada kütüphanecilik, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerinin önem kazanması,
•Araştırmalarda kütüphane kaynak türlerine artan ihtiyaç.
TEHDİTLER :
•Fiziki alan yetersizliği,
•Nitelikli personel sayısının sağlanmasındaki sorunlar,
•Elektronik ve basılı kaynaklardaki çeşitliliğin ve maliyetlerinin hızlı artışı,

HEDEFLERİMİZ :
•İnsan kaynaklarımız sayısının artırılarak daha kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması,
•Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip ederek sürekli eğitim
olanaklarının oluşturulması,
•2013-2016 yılları arasında personelin nicelik ve niteliğinin artırılması hedeflenmektedir, Üniversitemize
bağlıkampusdışıbirim kütüphanelerinin oluşturulması vegelişimlerinin desteklenmesi.
•Öğrencilerimizin bilgiye daha kısa sürede ulaşabilmeleri için kütüphane kullanımı konusunda web
ortamında oryantasyon eğitimi verilmesinin sağlanması,
•Mali olanaklarımız ölçüsünde mevcut kitap, süreli yayın ve e-veritabanı sayısının artırılması,
•Merkez Kütüphanemizde kullanılan bilgisayarların yenilenmesi,
•Mevcut otomasyonumuzdan daha fazla yararlanılması,
•Üniversitemiz araştırmacıları (zaman ve mekan engeli olmaksızın) için gelişen teknolojilerden
yararlanılması,
•2013 yılında 22 adet olan abone e-veritabanları sayısının daha da artırılması hedeflenmektedir,
•2013 yılında öğrenci başına düşen kitap sayısı 2.26 adet olup, bu oranın 2013-2016 yılları sonuna
kadar %50 artırılması hedeflenmiştir,
•2013 yılında öğretim elemanı başına düşen kitap sayısı 45.18 adet olup, bu oran 2013-2016 yılı
sonuna kadar 90 adete çıkarılmasının sağlanması,
•7/24 hizmet için yeterli eleman sağlanması.
Merkez Kütüphanemizin yıllar itibariyle hedeflediği Yayın Alımları ve elektronik
veritabanları alımları için hedeflenen bütçe rakamları:
2013

2014

2015

2016

425.000 .00TL

545.000.00 TL

572.000.00 TL

600.000.00 TL

2010-2013 yılları arasında personelin nicelik olarak sayısı
2013 YILI

2014- 2015 YILI HEDEFİ

2015- 2016 YILI HEDEFİ

1 Daire Başkanı

1 Daire Başkanı

1 Daire Başkanı

1 Şube Müdürü

2 Şube Müdürü

2 Şube Müdürü

1 Şef

2 Şef

2 Şef

2 Kütüphaneci

1 Sekreter

1 Sekreter

4 Bilgisayar İşletmeni

3 Uzm. Kütüphaneci

4 Uzm. kütüphaneci

1 Teknisyen

6 Memur

8 Memur

2 Memur

4 Bilgisayar İşletmeni

5 Bilgisayar İşletmeni

1 şirket elemanı (sekreter)

1 Bilgisayar Programcısı

1 Bilgisayar Programcısı

1 veri giriş elemanı (şirket elemanı) 1 veri giriş elemanı (şirket
elemanı
4 temizlik görevlisi (şirket elemanı)
4 temizlik görevlisi (şirket
elemanı)

1 veri giriş elemanı (şirket
elemanı
6 temizlik görevlisi (şirket
elemanı)

TOPLAM: 18 adet

TOPLAM: 25 adet

TOPLAM: 31 adet

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2013 yılı Temmuz ayı itibariyle Üniversitemiz öğrenci sayısı 20.626 olup, öğretim elemanı sayısı 1037,
idari Personel sayısı ise 1213 kişidir.
Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi ile bağlı bulunan Fakülte,
Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve dış yerleşkelerdeki kütüphanelerimizin otomasyon programına kayıtlı
yazılı kaynak sayıları;
: 8.733
: 41.371
: 50.104

Yabancı kitap sayısı
Türkçe kitap sayısı
Toplam kitap sayısı
Türkçe Süreli Yayın Sayısı
Yabancı Süreli Yayın Sayısı
Toplam süreli yayın sayısı

593
102
695
2.022
3

Türkçe Tez Sayısı
Yabancı Tez Sayısı
Toplam Tez Sayısı
Toplam TSE Fasikül Sayısı

2.025
7.576

TOPLAM: 60.400 adet yazılı kaynak mevcuttur.

DEĞERLENDİRME
•Öncelikle personel (kütüphaneci, Uzman Kütüphaneci, bilgisayar programcısı vb) sayımız
önümüzdeki yıllarda yeterli sayıya ulaştırılabilirse verdiğimiz hizmetin kalitesi daha da artacaktır.
•E- kütüphaneye büyük önem verilerek, kütüphane hizmetlerinin okuyucuların evlerine kadar
getirilmesine devam edilecek, böylece kağıt, bürokrasi gibi işlemlerden ve zamandan tasarruf
edilmesi sağlanacaktır
•Yaklaşık 44.000 adet koleksiyonumuzla Bölge Üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemekte olan
Üniversitemize, Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi çalışanları olarak desteğimiz artırılarak
sürdürülecektir.
•Geleceğimizin en iyi yatırımı bilgiye yapılanıdır bilinciyle personel ve mali kaynaklarımızın artırılması
sonucu çok daha fazla öğrenci ve öğretim elemanına ulaşarak bölgemize ve ülkemize daha faydalı

olunacaktır.

