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SUNUŞ 

Başkanlığımız, üniversitemizin gelişme hedeflerini gerçekleştirmek için; sahip 
olduğu bilgi kaynaklarını verimli bir şekilde kullandırabilme ve koleksiyonunu daima 
yenileyebilme hedefleri doğrultusunda önemli bir çaba sarf etmektedir.  

Başkanlığımız, şehrimizin ve üniversitemizin kültürel, ilmî ve sosyal potansiyelini 
gelecek yıllar adına kayıt altına alabilmek için çalışmalarını sürdürmekte ve gelişme 
sürecinde uzun bir yol katedeceğinin bilinciyle hareket etmektedir.  

Sürekli gelişme ve kendini yenileme anlayışıyla misyonumuz, vizyonumuz, hizmet 
kalitemiz ve sahip olduğumuz bilgi kaynaklarımız açısından kullanıcı memnuniyetini ön 
planda tutmak için gayret etmekteyiz. 

Kapsayıcı bir perspektif ile kütüphane koleksiyonumuzun gelişimini bütüncül ve 
dengeli bir şekilde ele alarak üniversitemizin uzun vadeli hedef ve stratejilerinin 
gerçekleştirilmesinde payımıza düşen kurumsal politikaları gerçekleştirmek için özveri 
sergilemekteyiz. 

Doğal ve uyumlu bir süreç içinde kullanıcılarımızdan gelen istek ve önerileri dikkate 
alarak cevap vermekte, her türlü bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi için kullanıcılarımıza 
yardımcı olmaya çabalamaktayız.  

Gelecek yıllarda da aynı özveri, anlayış ve çaba ile üniversitemizin eğitim 
gereksinimlerine karşılık verecek nitelikte derme oluşturmaya devam edeceğimizi; 
kütüphanemizin tüm kullanıcı gruplarını türlü bilgi kaynakları ve donanımlarla 
karşılayacağımızı; engellilerimize yönelik hizmet anlayışımızı güçlendireceğimizi; yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmaları basılı ve elektronik ortamda toplayarak 
kullanıcılarımızın hizmetine sunacağımızı bilmenizi arzu ederim. 

2020 yılının üniversitemiz akademik personellerine, idari personellerine ve 
öğrencilerimize esenlik getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

Ali AYGÜN 
Daire Başkanı 

 

 

 



3 

 

I. GENEL BİLGİLER 

Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi üniversitemiz Cumhuriyet 
Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Süreli Yayınlar Salonu, Etüt Salonu (7/24), Dijital 
Kütüphane Salonu, Referans Kaynaklar Salonu ve Genel Koleksiyon Salonları (Salon A ve 
Salon B) ile 370 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Kütüphanemizde kullanıcıların 
kullanımına açık modern bilgisayarlar ve kendi bilgisayarlarıyla internete bağlanmalarını 
sağlayan kablosuz ağ sistemi mevcuttur. 

Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi, LC (Library of Congress) 
Sınıflama Sistemine göre sınıflandırması yapılmış basılı ve elektronik bilgi kaynaklarıyla 
(kitaplar, e-kitaplar, veritabanları, vb.) hizmet vermektedir. Ordu Üniversitesi akademik 
personeli ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına uzaktan da erişim 
sağlayabilmekte ve bilimsel literatürü tarayabilmektedirler. 

Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi geniş, konforlu ve ferah çalışma alanlarına 
sahip olmasının yanında teknolojik açıdan da desteklenerek modern ve işlevsel bir 
kütüphane imajı sergilemektedir. 
 

A. Misyon ve Vizyon 

1. Misyon 

Üniversitemizde verilen eğitim öğretim ile bilimsel araştırma ve yayın 
faaliyetlerinde ihtiyaç olan bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler ışığında çeşitli kaynak türleri 
ile düzenleyip, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayarak toplumsal fayda 
sağlamaktır. 

2. Vizyon 

Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında öncü, ulusal alanda referans gösterilen, 
çağın gerektirdiği kütüphane hizmetlerini en üst düzeyde üniversitemiz akademik, idari 
personel ve öğrencilerimize sağlayan, bilgiye değer veren ve üstün kılan, paylaşımcı, şeffaf 
ve hesap verebilen, kullanıcıları ile iletişimde sürekliliği bulunan bir kütüphane olmaktır. 
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B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Başkanlığımızın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer 
almaktadır. 

1.Yetki 

Başkanlığımız; 

 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
(Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname) 26. Maddesi, Yedinci Bölümü’nde (Yüksek Öğretim 
Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri) üniversitelerin diğer idari teşkilatları arasında, “g) 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı” olarak yer alan ve görevleri 33. Maddede 
sıralanan hükümlere dayalı yetkilerden 

 2017/17 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi Kütüphane 
Yönergesinden 

 2014/103 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi Açık Erişim 
Sistemi Yönergesinden 

 2018/165 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi Arşiv 
Yönergesinden sorumludur. 

2.Görev 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanları 
özet ve ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir: 

1) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının sağlanması; 
a) Elektronik bilgi kaynaklarının sağlanması, 
b) Basılı (kitap, dergi vb.) bilgi kaynaklarını 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) Kataloglamanın yapılması, 
b) Sınıflamanın 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 içi eğitim faaliyetleri, 
8) Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, 
9) Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, 
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Kütüphanecilik hizmetleri açısından alt yapı öğelerimiz aşağıda belirtilmiştir: 
1) Kullanıcı 
2) Personel 
3) Kütüphane Dermesi 
4) Bina ve fiziksel alanlar 
5) Bütçe 
 
Başkanlığımız hizmetlerini beş kolda yürütümektedir. 
 
İdari Hizmetler: 
1) EBYS ve Yazı İşleri 
2) Evrak Kayıt 
3) Bina Teknik Destek 
4) Yardımcı Hizmetler 
5) Birim Kütüphaneler 
 
Mali Hizmetler: 
1) İhale ve Doğrudan Temin 
2) Tahakkuk 
3) Taşınır Kayıt 
4) Taşınır Kontrol 
 
Teknik hizmetler: 
1) Koleksiyon Geliştirme Birimi 
2) Kataloglama ve Sınıflama Birimi 
3) Otomasyon ve Bilişim Hizmetleri 
4) Referans Kaynaklar 
5) Süreli Yayınlar Birimi 
 
Kullanıcı hizmetleri: 
1) Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Oryantasyon Birimi  
2) E-Kaynaklar ve Açık Erişim Birimi 
3) Kütüphanelerarası İşbirliği 
4) Erişilebilirlik Birimi 
5) Ödünç Verme ve Danışma 
6) Genel Koleksiyon Birimi 
7) Dijital Kütüphane 
 
Kurum Arşiv Hizmetleri: 
1) Devir Alma ve Tasnif 
2) Dijitalleştirme 
3) Belge Sağlama ve Yaralanma 
4) Ayıklama ve İmha 
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C. Birime İlişkin Bilgiler 

 
Birimin fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları, 

sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi aşağıda tablolar ile sunulmuştur. 
 

1. Fiziksel Yapı 

 
Başkanlığımıza ait fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablo haline aşağıda sunulmuştur. 
 
Tablo 1: Fiziki Alanların Dağılımı (m2) 

 İDARİ EĞİTİM 
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Birim Adı 
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KDDB 240,75 48 1.277,50 373,50 52,50 22,00 161,50 124,75 10 2.310,50 

Toplam 288,75 1725,50 296,25 2.310,50 

 
 
Tablo 2: Hizmet Alanları (m2) 

 
 
Birim Adı 
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Merkez Kütüphane 1.725,50 - - - - - 585 2.310,50 

Toplam 1.725,50      585 2.310,50 
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1.1. Hizmet Alanları 
 
 
 
Tablo 3: Personel Türüne Göre Hizmet Alanları (m2) 

 
 
 
Birim Adı 

İdari Personel Hizmet Alanları 

 
Adet 

 
Alan 

Kullanan 
Kişi Sayısı 

Daire Başkanı 1 31 1 

Şube Müdürü 2 38 2 

Ofisler 7 171,75 12 

Bankolar (alt ve üst kat) 2 48 1 

Toplam 12 288,75 16 

 
 
 
 
Tablo 4: Hizmet Alanları (m2) 

Hizmet Alanları Ofis Sayısı 
Alan  
(m²) 

Kullanan Kişi Sayısı 

Personel Hizmet Alanları 12 288,75 16 

TOPLAM 12 288,75 16 
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2. Teşkilat Şeması 
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3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 

 

3.1. Teknolojik Kaynaklar 
 
Bu bölümde birmimize ait bilişim sistemleri, teknolojik alet, donanım ve 

yazılımları, kütüphane kaynakları ve medya kaynakları yer almaktadır. Bilişim, 
insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin 
dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir 
biçimde işlenmesi bilimidir. Üniversitemizde de işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, 
etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu 
bölümde birimimizde kullanılan bilişim sistemlerine yer verilmiştir. 

Mendeley Yazılımı: Mendeley, bilimsel yayınları düzenlemeyi, not almayı ve atıf 
vermeyi sağlayan bir referans yönetim sistemidir. Bununla birlikte, benzer alanlardaki 
araştırmacıların biraraya gelmesine ve yeni araştırma trendlerini takip etmelerine olanak 
sağlayan, dünyada 5 milyondan fazla kullanıcısı olan bir akademik iş birliği ağıdır. Mendeley 
Tübitak Ulakbim EKUAL kapsamında sağlanmaktadır. 

Dspace Web Yazılımı: Kurum ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, 
ücretsiz açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Her türlü dijital içeriği muhafaza eder, yönetir ve 
erişime sunar; aynı zamanda verileri uluslararası Dublin Core standartlarında tutar ve 
OpenAIRE uyumludur. 

iThenticate: iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi 
ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalarındaki 
intihalleri tespit etmek amacıyla hizmete sunulmuştur. Yani, lisans anlaşmaları gereği, 
öğrenci ödevleri ve tezler kapsam dışındadır, sadece makale taranabilir. Tübitak Ulakbim 
EKUAL kapsamında sağlanmaktadır. 

Turnitin: Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları 
engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb 
çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, 
benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. 
Tübitak Ulakbim EKUAL kapsamında sağlanmaktadır. 

UHF RFID Güvenlik Kapısı ve Donanımı: İzinsiz çıkarılmak istenen materyaller için 
sesli ve ışıklı uyarı verir. Eş zamanlı olarak izinsiz çıkarılmak istenen materyallerin kaydı kapı 
üzerinde bulunan özel okuyuculara kaydedilir. Bilgiler Kütüphane bilgi ve belge 
otomasyonuna aktarılır. 

UHF RFID Ödünç Verme / İade / Kodlama İstasyonu: Kitapların içine yerleştirilen 
manyetik bantları algılayarak kitabın tanımlı bilgilerini getiren, otomasyona girilen bilgileri 
materyal ile eşleştiren istasyondur.  

UHF RFID Mobil El Terminali: RFID projelerinde, Materyal Sayımında, Kayıp 
Materyallerin tespitinde ve veri transferinde kullanılır. 

UHF RFID Otomatik Ödünç Verme ve İade İstasyonu: Okuyucuların kitapları kendi 
kendine ödünç alma / iade etme süreçlerinde kullandığı ve kütüphanenin sirkülasyonuna 
cevap verecek yapıda çok fonksiyonlu bir ünitedir. 

Katalog Tarama Kiosk Sistemi: Kullanıcıların Kütüphanemizde aramak istediği 
yayınları taradığı, literatür aramaları yapabildiği bir cihazdır. 
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Kütüphane Tanıtım Kiosk Sistemi: Üniversite ve Kütüphanemizin duyurularının 
yansıtıldığı, günlük, haftalık, aylık istatistiklerin gösterildiği bir cihazdır. 

A3 Boyutlu Tarayıcı Cihaz: Kütüphaneler, arşivler, üniversiteler ve okullar için bir 
çözüm aracıdır. Ödünç verilemeyen eserlerin dijitalleştirilmesi ya da kopyasının kullanıcıya 
verilmesini sağlar. Kullanıcı harici bellek ile kopyayı alabildiği gibi, cihaz üzerinden dijital 
dosyayı e-posta olarak gönderebilir. 

Kitap Sterilizasyon Cihazı: Kitap temizleyebilme imkânı sunan Kitap Sterilizasyon 
Cihazı, ultraviyole ışınlar ile güvenilir şekilde sterilizasyon sağlar. 

Akıllı Kütüphane Yönetim Yazılımı (Librid): LIBRID materyallerin koleksiyona kayıt 
edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin 
sağlanmasından rafta bulunamayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el 
terminali yardımıyla koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç/iade 
işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini 
kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik altyapıyı kütüphanelerin hizmetine sunan bir 
kütüphane otomasyon sistemidir. 

LED Ekran Bilgilendirme Sistemi: Güvenlik kapısına yaklaşan materyallere ait 
bilgilerin, varsa ödünç bilgileri ile birlikte ekrana yansıtıldığı bir sistemdir. 
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Tablo 5: Teknolojik Kaynaklar 
Teknolojik Kaynaklar 2018 

(Adet) 
2019 

(Adet) 
Artış Oranı 

(%) Sunucular 2 2 %0 

Yazılımlar 9 9 %0 

Masaüstü Bilgisayar 96 95 -%1.04 

Dizüstü Bilgisayar 6 6 %0 

Tablet Bilgisayar 15 15 %0 

Cep Bilgisayar    

Projeksiyon 1 1 %0 

Slayt Makinesi    

Tepegöz    

Episkop    

Barkot Okuyucu  1  

Yazıcı 5 5 %0 

Baskı Makinesi    

Fotokopi Makinesi    

Faks 1 1 %0 

Fotoğraf Makinesi    

Kameralar    

Televizyonlar 2 2 %0 

Tarayıcılar 2 2 %0 

Müzik Setleri    

Mikroskoplar    

DVD ler    

Akıllı Tahta    

*Diğer 20 21 %5 

TOPLAM 159 160 %0,62 

 
*Diğer: 

1.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Selfcheck, Markasız Ödünç Kitap Alma-Verme Cihazı)-1 Adet 

2.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Ethernet Terminal Cihazı, Markasız El Terminali)- 1 Adet 

3.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Selfcheck, Markasız Otomatik Ödünç Alma-Verme Cihazı)- 2 Adet 

4.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Selfcheck, Markasız Ödünç Verme/İade/Kodlama İstasyonu)- 2 Adet 

5.Diğer Kontrol ve Güvenlik Sistemleri (Güvenlik Sistemi, Markasız Güvenlik Sistemi)- 1 Adet 

6.Güvenlik ve Koruma Amaçlı Diğer Araçlar (Siterilizasyon Cihazı, Markasız Kitap Siterilizasyon)- 1 Adet 

7.Diğer Kontrol ve Güvenlik Sistemleri (Güvenlik Kapısı, Markasız Tek Koridorlu Güvenlik Kapısı)- 3 Adet 

8.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Kiosk, Markasız Katalog Tarama)- 5 Adet 

9.Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar (Kiosk, Markasız Tanıtım Sistemi)- 1 Adet 

10.Personel Devam Kontrol Sistemi- 1 Adet 

11.Kablosuz İletişim Ağ Cihazı- 2 Adet 

2019 Yılında Dahil Olan: 
1.Diğer Sistem Panelleri İşlemci Arabirimi Veya Modelleri (Sayısal Modül Kart)- 1 Adet 
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3.2. Kütüphane Kaynakları 
 
Başkanlığımız bağış ve satın alma yoluyla geliştirdiği koleksiyonunu, Kütüphane 

Otomasyon Sistemi aracılığıyla kataloglama ve sınıflama işlemlerinden geçirerek kayıt 
altına almaktadır. Merkez Kütüphanemizde Kataloglama ve Sınıflama işlemleri ile kayıt 
altına alınan bilgi kaynaklarına ait sayılar Tablo 6’da yıllara ve türüne göre sunulmuştur.  

 
Tablo 6: Yıllara ve Türüne Göre Merkez Kütüphane Tüm Bilgi Kaynağı Sayıları 

Merkez Kütüphane 2015 2016 2017 2018 2019 

Basılı Kitap Sayısı 5.683 9.066 14.984 29.339 57.863 

Katalogsuz Kitap Sayısı 0 0 0 13.302 12.766 

Birim Kütüphaneler 
Toplam Basılı Kitap Sayısı 

29.831 40.443 42.285 32.043 15.383 

Elektronik Kitap Sayısı 
(Abone Olunan) 

165.305 175.655 192.593 213.921 3.588.293 

Elektronik Kitap Sayısı 
(Satın Alınan) 

0 0 0 9.184 11.509 

Basılı Süreli Yayın Sayısı 0 0 433 668 1.156 

Basılı Süreli Yayın Sayısı 
(Birim Kütüphaneler) 

0 0 1.394 1.401 474 

Elektronik Süreli Yayın 
Sayısı (Abone Olunan) 

27.682 32.445 32.966 40.811 174.525 

Toplam 228.501 257.609 284.655 350.217 3.861.969 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere; 2019 yıl sonunda “üniversitemizdeki basılı kitap 

sayısı” 86.012 adettir. Bu rakama satın alımı gerçekleştirilen elektronik kitapları da 
eklediğimizde “üniversitemizdeki kitap sayısı (basılı+elektronik)” 97.521 adete yükselmiştir 
(abonelik kapsamındakiler bu rakamdan hariçtir). 
 
 

Tablo 7: Yıllara göre Merkez Kütüphane Ödünç Alınan Yayın Sayısı 

2015 2016 2017 2018 2019 

938 1.055 810 6.220 7.103 

 
Tablo 7’de Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nde kullanıcıların ödünç aldığı 

yayın sayısı bilgilerinize sunulmuştur. 
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(Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi Ziyaretçi Sayısı Toplam: 237.844) 

 
Yukarıdaki grafik incelendiğinde, Kitap ve Kütüphane Farkındalığı oluşturduğumuz 

Kütüphane Haftasının gerçekleştirildiği Mart Ayı’nda ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Oturma kapasitesinin artırılması, 7/24 hizmete geçiş, 
koleksiyonumuzun işlevselliği ve sınav dönemlerinde sağlanan hizmetler ziyaretçi sayımızı 
önceki yıla göre oldukça değiştirmiştir. 

 
Tablo 8: Yıllara Göre Toplam Basılı Bilgi Kaynağı Sayıları 

Yıllar (Birim Kütüphaneler + Merkez Kütüphane) 

2014 20.141 

2015 35.514 

2016 49.509 

2017 57.269 

2018 74.684 

2019 86.012 

1.225

22.385

27.761

17.532

13.585

6.596

2.680

9.502

28.498

39.807

42.942
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Tablo 9: 2019 yılı Basılı Bilgi Kaynaklarının Birim Kütüphanelere dağılımı 

Merkez ve Birim Kütüphaneler Basılı Bilgi Kaynağı Sayısı 

 Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi 0 

 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 9.340 

 Ünye İİBF Kütüphanesi 6.043 

 Merkez Kütüphane 57.863 

 Katalogsuz Kitaplar 12.766 

 Toplam 86.012 

 
Tablo 10: Yıllara göre Birim Kütüphanelere ait Basılı Bilgi Kaynakları  

 
 

 
Fen Edebiyat 
Fakültesi 
Kütüphanesi 

 
İlahiyat 

Fakültesi 
Kütüphanesi 

Ünye İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 
Kütüphanesi 

Merkez 
Kütüphane 

+ 
Katalogsuz 

Kitaplar 

 
 

Toplam 
(Yıl Sonu) 

2014 16.631 0 0 3.510 20.141 

2015 24.245 5.266 320 5.683 35.514 

2016 27.260 8.201 4.982 9.066 49.509 

2017 27.965 9.335 4.985 14.984 57.269 

2018 17.312 9.340 5.391 42.641 74.684 

2019 0 9.340 6.043 70.629 86.012 

 
Birim Kütüphanelerimizde bulunan Bilgi Kaynağı sayılarındaki yıllara göre durum 

Tablo 10’da bilgilerinize sunulmuştur. 2019 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Birim 
Kütüphanesi’ndeki kitapların taşınması işlemi tamamlanmıştır. Bu yüzden tabloda Fen 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’nin 2019 satırında durum “0 (Sıfır)” olarak belirtilmiştir. 

 
Tablo 11: Yıllara göre hizmet veren veritabanı sayıları 

Veritabanları Sayısı 

2015 2016 2017 2018 2019 

10 12 12 21 20 

 
Daire Başkanlığımız yıl içinde Fakülte ve Yüksekokullardan gelen talep yazılarıyla 

Elektronik Bilgi Kaynakları için gelen istekleri raporlar halinde, ilgili Rektör Yardımcısı 
Başkanlığında toplanan Kütüphane Komisyonu’na sunmaktadır. Kütüphane 
Komisyonu’nun incelediği Kullanım İstatistikleri ve Talepler doğrultusunda bir sonraki yıl 
abone olunması gereken veritabanlarına bir seçim aşaması uygulanılmaktadır. Bu sayede 
işlevsel bir veritabanı koleksiyonu kullanıcıların hizmetine sunulur. Kütüphane Komisyonu 
veritabanlarını seçerken nicelik ve nitelik açısından değerlendirmektedir.  
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Veritabanlarının yıl içindeki kullanım istatistikleri Tablo 12’de yıllara göre 
gösterilmiştir. 2018 yılında bir artış ve 2019 yılında ise bir düşüş gözlemlenmektedir.  
Başkanlığımız mevcut dijital kaynaklarımızın kullanımında yılda en az 50.000 veri 
indirilmesini hedeflemektedir. Bu yüzden 2019’daki rakam makul bir değerdir. Bu sayının 
altına düşmemek için dijital kaynaklarımızın kullanımına yönelik tanıtım ve eğitim 
programları düzenlenmektedir. 

 
Tablo 12: Yıllara göre Veritabanlarından Veri İndirme Sayıları 

Veritabanlarından Tam Metin Doküman İndirme Sayıları   

2015 2016 2017 2018 2019 

15.383 18.878 21.875 164.952 111.716 

 
 
 
 
Tablo 13: Bilimsel Açık Erişim Sistemi yıllara göre Veri Giriş Sayıları 

Bilimsel Açık Erişim Sistemi Veri Giriş Sayıları 

2015 2016 2017 2018 2019 

152 386 505 625 1.089 
 

 

 

4. İnsan Kaynakları 

Bu bölümde birimimizin insan kaynakları yapısına ilişkin bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 

 
4.1. Personel Kadro Dağılımı 
 
Tablo 14: Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel İdare Hizmetleri 6 6 9 11 8 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - - - 

Teknik Hizmetler Sınıfı 1 - - 3 3 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - - - - - 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - - - 

Din Hizmetleri Sınıfı - - - - - 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı - 2 4 2 1 

Sürekli İşçiler (4/d) - - - - 4 

Toplam 7 8 13 15 16 
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Tablo 15: Personel Unvanları 

Personel Unvanları  

Daire Başkanı 1 

Şube Müdürü 2 

Kütüphaneci 2 

Teknisyen 1 

Bilgisayar İşletmeni 3 

Memur 2 

Bekçi 1 

Sürekli İşçiler (4/d) 4 

Toplam 16 

 

 

4.1.2. Personelin Hizmet Süreleri 
 
 
Tablo 16: Personel Hizmet Süresi 

 

1-3  
Yıl 

4-6  
Yıl 

7-10  
Yıl 

11-15 Yıl 
16-20  

Yıl 
21-Üzeri 

TO
P

LA
M

 

K E K E K E K E K E K E  

Toplam 
Kişi Sayısı 

- 1 1 2 2 2 - 3 - - 1 4 16 

Yüzde (%) - 
% 

6,25 
% 

6,25 
% 

12,50 
% 

12,50 
% 

12,50 
- 

% 
18,75 

- - 
% 

6,25 
% 
25 

% 
100 

 
 

4.1.3. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

Tablo 17: Personel Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

21-25 
Yaş 

26-30 
Yaş 

31-35 
Yaş 

36-40 
Yaş 

41-50 
Yaş 

51+ 
Yaş 

TO
P

LA
M

 

K E K E K E K E K E K E  

Toplam 
Kişi Sayısı 

- - - 2 1 2 1 2 1 3 1 3 16 

Yüzde (%) - - - 
% 

12,50 
% 

6,25 
% 

12,50 
% 

6,25 
% 

12,50 
% 

6,25 
% 

18,75 
% 

6,25 
% 

18,75 
% 

100 
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5.  Sunulan Hizmetler 

 

5.1. İdari Hizmetler 

Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları (Ordu Üniversitesi Kütüphane 
Yönergesi Madde 9):  

a) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar 
arasında iş bölümü yapmak ve personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini 
sürdürmek,  

b) Kütüphaneye gerekli yurt içi ve yurt dışı materyaller için bütçe taslağını 
hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,  

c) Kütüphanecilik konusunda dünyadaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin 
kütüphaneye kazandırılması için araştırma yapmak,  

ç) Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli her türlü bilgi ve belgenin temin 
edilmesi ve söz konusu bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde düzenlenerek kullanıma 
sunulmasının sağlanması için personelini organize etmek, önlemler almak ve denetlemek,  

d) Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak hazırlayacağı 
raporu her yıl ocak ayında Rektörlüğe sunmak,  

e) Bu yönerge gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği 
diğer çalışmaları yapmak,  

f) Rektörün verdiği diğer görevleri yapmaktır. 
Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları Ordu Üniversitesi Kütüphane 

Yönergesi Madde 10):  
a) Kütüphanede verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 

düzenlemeler çerçevesinde yürütür,  
b) Kütüphane içinde alt birimler arasındaki iş akısının eşgüdümlü, sağlıklı ve doğru 

yürümesini denetler,  
c) Kütüphane içinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini 

Daire Başkanlığı’na bildirir,  
ç) Kütüphanede yapılan çalışmaları takip eder, denetimini yapar, aksaklıkları 

düzeltir,  
d) Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplar ve değerlendirir, yapılacak 

planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanır,  
e) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılan faaliyetleri rapor halinde Daire 

Başkanlığı’na sunar,  
f) Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeleri sürekli izler, sorumluluğunu 

üstlendiği işlemlerin iyileştirilmesine çalışır ve bu konuda başkanlığa öneriler getirir,  
g) Amir tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir. 
Birim Kütüphane Yöneticilerinin görev yetki ve sorumlulukları Ordu Üniversitesi 

Kütüphane Yönergesi Madde 11):  
Tercihen kütüphanecilik eğitimi almış Şube Müdürü yetki ve sorumluluklarına 

sahip, Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan yöneticidir. Birim kütüphane yöneticisi, 
her türlü ihtiyaç ile her yılın faaliyetlerini içeren bir raporu Aralık ayında Daire Başkanına 
sunmak ve kütüphanenin işlerinin düzenli yürütülmesinden sorumludur. 
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5.2. Mali Hizmetler  

İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 
faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak bu bölümde yer 
verilecektir.  
 

 
Tablo 18: İhale Usülleri 

İhale Türü 
(Bütçe Kodu) 

İhale Usülleri 

Doğrudan Temin  
4734/22 

Pazarlık 
Usulü  

4734/21-f 
Açık İhale  
4734/19 

Belli İstekliler 
Arasında 

İhale  
4734/20 

Pazarlık Usulü  
4734/21 

Genel Toplam 
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 İh
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 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

İp
ta

l E
d

ile
n

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

İp
ta

l E
d

ile
n

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

İp
ta

l E
d

ile
n

 İh
al

e 
Sa

yı
sı

 

So
n

u
çl

an
an

 İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

A
lım

 S
ay

ıs
ı 

İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

A
lım

 S
ay

ıs
ı 

İh
al

el
er

in
 T

u
ta

rı
 (

TL
) 

Mal Alımı 
(03.2-06.1) 

            37 1.464.149,55 TL   

Hizmet Alımı 
(03.5) 

            2 3.386,60 TL  
 
 

Yapım İşi  
(03.8) 

                

TOPLAM             39 1.467.536,15 TL   

 

5.3. Teknik Hizmetler 

 

Teknik hizmetleri oluşturan servisler ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Seçme ve Sağlama Servisi: Kütüphane Komisyonu tarafından önerilen üniversite 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olacak kütüphane materyalinin seçimi ve 
satın alınması, bağış ve değişim yoluyla sağlanması hizmetlerini sunar. Değişim ve bağış 
yoluyla sağlanan materyalin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kayda geçirilmesini 
düzenler. 

Kütüphanenin bağış yayın kabul politikası aşağıdaki ilkelerden oluşur: 
• Bağış yapmak isteyen kişi ve/veya kurumların Bağış Yayın Kabul Formunu 

imzalayarak Daire Başkanlığına iletmesi gerekir. 
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• Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında 
kalanlardan güncelliğini yitirdiği Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenenler kabul 
edilmez. 

• Kütüphane Komisyonu tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna 
karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya 
kuruma Rektörün imzasıyla Ordu Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir. 

• Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınların hangi bölümde ve hangi kurallar 
doğrultusunda kullanıcılara sunulacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. 

• Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya 
da devamının kütüphanede bulunması gerekir. 

• Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir. 
• Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için 

başvurabilir. 
• Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı 

sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir. 
b) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan her türlü 

materyalin kullanıcıların hizmetine sunulması için en uygun sisteme göre düzenlenmesini 
yapar. 

c) Süreli Yayınlar Servisi: Üniversite eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine 
yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için, Kütüphane 
Komisyonunun önerileri doğrultusunda seçip satın alarak veya değişim yoluyla sağlayıp 
belli bir düzen içerisinde kullanıcılara sunar. 

 

5.4. Kullanıcı Hizmetleri 

 
Bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en etkili şekilde 

yararlanmasını sağlayan hizmetlerdir. 
Kullanıcı hizmetlerini oluşturan servisler ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunun düzenini ve kullanımını, üniversite 

içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımını sağlar. Bu servis kütüphane başvuru 
koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı 
olmak amacıyla bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları ve kullanıma açılan 
diğer materyalleri kullanıcıya duyurmak ve danışma hizmetlerini yürütmekle sorumludur. 
Bu servis üniversite öğrencilerine kütüphane hizmetlerinden yararlanma konusunda 
yerinde eğitim programları da düzenler. 

b) Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve kütüphane 
dışı dolaşımını sağlamak, izlemek ve denetlemek, kütüphaneler arası, gerekirse yurt dışı 
kütüphaneleri ile materyal alış-verişinde bulunmak ve kütüphane hizmetleri ile ilgili olarak 
kullanıcıya yönelik fotokopi işlerini yapmakla sorumludur. 

c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Üniversite eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri Kütüphane Komisyonunun 
önerisi doğrultusunda seçmek, üretmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içerisinde 
hizmete sunmak ve bakımını yapmakla sorumludur. 
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ç) Veri Tabanları Servisi: Veri tabanları hakkında bilgi toplamak, Kütüphane 
Komisyonunun önerileri doğrultusunda seçmek, sağlamak, kullanıcı hizmetine sunmak ve 
gerekirse kullanıcıları kullanım konusunda bilgilendirmekle sorumludur. 

 

5.5. Kurum Arşivi Hizmetleri  

 

Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü; arşiv malzemesini teslim almak, saklamak, 
değerlendirip muhafaza etmek, gereksiz belgelerin ayıklama yöntemini belirlemek ve 
elindeki belgeleri devamlı kullanılır durumda tutmakla görevlidir. Ayrıca, Ordu 
Üniversitesi’nde akademik ve idari birimler tarafından üretilen ve Kurum Arşivi’ne 
devredilmesi gereken malzemelerin Devlet Arşivleri Başkanlığı’na teslim edilene kadar 
korunmasından ve arşivsel ilkelere uygun biçimde düzenlenmesinden sorumludur. Bu 
doğrultuda Kurum Arşivi Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün  görevlerini genel olarak şu 
şekilde saymak mümkündür: 

 Kurum Arşiv politikasının esaslarını belirlemek 

 Birim Arşivlerini oluşturarak, birim arşiv sorumlularının atanmasını sağlamak 

 Birim arşivleri ile birlikte, arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak 

 Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak (TSE 13212) 

 Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak 
"Kurum Arşivi ve Belge Yönetimi" kapsamında Rektörlük tarafından 

görevlendirilen Başkanlığımız; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kurum Arşivi’ni, Devlet 
Arşivleri Başkanlığı’nı ve Ankara Üniversitesi BEYAS’ı yerinde incelemiştir.  

Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda Başkanlığımızca Arşiv Yönergesi 
oluşturularak senatoya sunulmuş ve onaylanmıştır. Onaylanan Ordu Üniversitesi Arşiv 
Yönergesi üniversitemizin akademik ve idari birimlerine duyurularak "Kurum Arşivi ve 
Belge Yönetimi" çalışmalarına hız kazandırılmıştır.  

Arşiv ve Arşivlik Malzemenin korunması için; Türk Standarları Enstitüsü’nün 
“TS13212 - Arşiv mekânlarının düzenlenmesi” standardı çerçevesinde yangın için gazlı 
söndürme sistemi, haşere önlemi, kağıtların zarar görmemesi için nem alma sistemi gibi 
güvenlik tedbirlerinin alınması için Yapı İşleri Daire Başkanlığıyla yazışmalar yapılmıştır ve 
yıl içinde ek tedbirlerin sağlanması planlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Yönergenin onaylanması ile hız kazanan çalışmalarımız neticesinde Ordu 
Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimlerin günlük iş akışı içinde aktif olarak 
kullanılan arşivlik malzemelerinin belirli bir süre saklanacağı birim arşivlerini kurması, arşiv 
yetkili ve personellerinin görevlendirmeleri sağlanmıştır. Yöneticiler, ilgili birimlerin birim 
arşiv sorumluları ve birim arşiv görevlilerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan eğitim talep edilmiştir. Sağlanan eğitim 
sonucunda uzmanlar tarafından 27/02/2019- 28/02/2019 tarihlerinde üniversitemizde 
"Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi" verilmesi sağlanmıştır. Eğitim süresince; arşiv 
politikalarının ve standartlarının oluşturulması, bilgi, belge, arşivin önemi, kurum hafızası, 
standart dosya planı, evrak saklama süreleri, ayıklama ve imha komisyonları ile ayıklama 
ve imha süreci gibi temel konularda bilgiler sunulmuştur.  

Eğitim sonrasında; her bir evrakın kaç yıl, kimin tarafından, ne şekilde 
saklanacağını detaylı olarak gösteren Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve birimlere göre 
hazırlanan Tespit ve Değerlendirme Formları birimlere gönderilmiş olup arşiv 
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çalışmalarının geciktirilmeden başlatılması ve tereddüte düşülen hususlarda ise kurum 
arşiv sorumlusu ile irtibata geçilmesi hususunda duyurularımız gerçekleştirilmiştir. 

 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride 
arşiv malzemesi haline gelecek malzemeleri değerlendirerek ayıklama ve imha işlemlerini 
yürütecek olan “Ordu Üniversitesi Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu” üyelerinin listeleri, 
Ordu Üniversitesi Arşiv Yönergesinin 28. maddesinin 1. fıkrası gereğince Üniversitemiz 
Yönetim Kurulunda görüşülmesi sağlanmış olup; Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 
19.04.2019 tarih ve 2019-124 sayılı kararı ile "Ordu Üniversitesi Arşiv Ayıklama ve İmha 
Komisyonu ile kabul edilmiştir.  

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde bulunan arşiv malzemelerinin, 
kurum arşiv çalışmaları kapsamında değerlendirilmesine yönelik işlemlerin "Kurum Arşivi" 
bünyesinde sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve depolama alanlarının birim düzeyinde 
belirlenebilmesi için birimler tarafından yapılan arşiv çalışmaları sonucunda elde edilen 
arşiv malzemelerinin dökümünün klasör bazında isim ve sayı bilgisi çalışması 
tamamlanmıştır.  

YÖK tarafından Standart Dosya Planı hakkında görüş istenen yazı kapsamında; 
Akademik ve İdari birimlerce, yürütülmekte olan iş ve işlemlerde ortaya çıkan gelişmeler 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları 
Saklama Süreli Standart Dosya Planı"nın revize edilerek güncelleştirilmesi için revizyon 
talepleri tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanarak Yüksek Öğretim Kurumuna 
sunulmuştur. 

Üniversitemizde teşekkül eden belgelerden "Arşiv Belgesi" vasfına haiz "Senato, 
Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Akademik Genel Kurul vb." kurullara ait karar, tutanak ve 
eklerinden 15 yıllık saklama süresini tamamlamış bulunanların; Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanlığına gönderilmesi işlemi şuan aktif olarak devam etmektedir. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

2019 yılı içerisinde birimimiz yönetimi ile ilgili yeniliklere, birim kalitesinin 
arttırılması için yapılanlara ve Ordu Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı kapsamında teşkilat 
şeması, görev tanımları ve iş akış şemaları güncellenmiş ve birimimiz web sayfasından 
yayınlanmıştır.  
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II. AMAÇ ve HEDEFLER 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri 

 

Ordu Üniversitesi’nin 2015-2019 stratejik planı kapsamında amaç ve hedeflerimiz 
aşağıda incelenmiştir. 

 

Tablo 19: Birim Amaç ve Hedefler 
Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Gerçekleştirme 

Stratejik Amaç-1 
Üniversitenin eğitim-öğretim ve 
araştırmalarına yönelik Kütüphane dermesini 
basılı ve elektronik kaynaklar yönünden 
zenginleştirmek. 
 
 

Hedef-1 
Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim 
üyelerinin, öğrencilerin ve idari 
personelin daha çok katılımını 
sağlamak. 

%100 

Hedef-2 
Elektronik kaynaklar ve veritabanları 
aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve 
maddi imkanları ölçüsünde artırmak. 

%90 

Hedef-3 
Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
Açık Erişim ve Arşiv sistemi 
oluşturularak yapılan yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin elektronik 
kopyalarına merkez kütüphane 
otomasyonundan erişim sağlamak. 

%100 

Stratejik Amaç-2 
Kütüphanenin varlık nedeninin 
“kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün 
etkinliklerimize yön vermesini sağlamak. 

Hedef-1  
Kullanıcıların bilgi ve belge 
hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir 
şekilde yararlanmalarını sağlamak. 

%100 

Hedef-2  
Üniversitemizin dağınık bir yerleşke 
yapısının olması nedeniyle kütüphane 
imkanlarından yararlanamayan 
kullanıcılarımıza yönelik hizmetler 
sunmak. 

%80 

Hedef-3  
Engelli öğrencilerimizin kütüphane 
kaynaklarından ve hizmetlerinden 
gerektiği ölçüde yararlanmalarını 
sağlamak. 

%50 

Hedef-4  
Kullanıcılardan düzenli olarak geri 
bildirim alınması için çalışmalar yapmak. 

%100 

Stratejik Amaç-3 
Ordu Üniversitesi Kütüphanesinin personel 
politikasını belirleyerek personelini nitel ve 
nicel açıdan evrensel standartlar düzeyine 
taşımak. 

Hedef-1  
Çalışanların motivasyonunu arttırıcı 
önlemler almak. 

%100 

Hedef-2  
Çalışanların mesleki gelişimlerinin 
sağlanması için fırsatları takip etmek ve 
sürekli eğitim imkanları oluşturmak. 

%100 
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Stratejik Amaç-4 
Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri 
araştırma imkanlarının sunulduğu bir bilgi 
merkezi olmak. 

Hedef-1  
Üniversitedeki eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerini destekleyecek 
imkanları sağlamak. 

%100 

Hedef-2  
Kütüphane tarafından verilen 
“Kütüphane hizmetleri” programının 
kapsamı genişletilip, “bilgi ve belge ” 
eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, 
üniversitemizin tüm öğrencilerine ve 
araştırmacılarına seçmeli bir 
ders  olarak verilmesi için çaba 
göstermek. 

%100 

Hedef-3  
Üniversitemizin bilimsel platformdaki 
yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, 
düzenlenmesi ve sunulması için 
çalışmalar yapmak. 

%100 

Stratejik Amaç-5 
Finansal kaynakların gereken düzeye 
çıkartılması için çaba göstermek ve bu 
kaynakların ekonomik bir şekilde 
harcanmasını sağlamak. 

Hedef-1  
Çağdaş standartlara uygun olarak 
“kütüphane bütçesinin üniversite 
bütçesine oranını esas alan” bir 
yaklaşımı, üniversite yönetiminin 
dikkatine sunmak. 

%100 

Hedef-2  
Maliyeti düşük ve ücretsiz olan  bilgi 
kaynaklarını sağlamaya yönelik 
araştırmaları arttırmak. 

%100 

Stratejik Amaç-6 
Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma 
getirmek. 

Hedef-1  
Hizmet alanlarından en verimli şekilde 
yararlanma yollarını aramak.  

%100 

Hedef-2  
Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-
gereç) sağlamak. 

%100 

Hedef-3  
Hizmet alanlarının bakım/onarım ve 
temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını 
sağlamak. 

%100 

Stratejik Amaç-7 
Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere 
duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim 
yöntemlerinden yararlanmak. 

Hedef-1  
Kütüphane etkinliklerini duyurmak için 
halkla ilişkiler ve pazarlama 
tekniklerinden yararlanmak. 

%100 

 

B. Temel Politika ve Öncelikler 

 
 Üniversitemizin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde gerçekleşmesi için, ilgili bilim dallarını kapsayan her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını 
seçerek, merkezi olarak sağlamak, 
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  Bu kaynakların Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nde ve birim 
kütüphanelerde belirli bir düzen içerisinde, Üniversitemiz akademisyenlerinin 
öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine, sunulması ve korunması için gerekli 
çalışmaların yürütülmesini organize etmek, 

 Birim kütüphanelerinin organizasyon ve çalışmalarına katkı sağlamak, 
 Kalite Yönetim Sistemi'nin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları kapsamında 
yer alan; Kullanıcı ve Teknik Hizmetler iş süreçlerinin, paydaşların bugün ve gelecekteki 
gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak üzere, çağdaş bilgi hizmetlerini ve gelişmiş 
araştırma olanaklarını kullanarak sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, 

 Kütüphanemiz koleksiyonunun güvenliğini elektronik güvenlik sistemleri ve 
akıllı cihazlar ile koruyarak teknolojiden yararlanmak, 

 Kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin kuralları belirlemek, 
 Ordu Üniversitesi Akademisyenleri, İdari Personelleri ve Öğrencilerinin talep ve 

ihtiyaçlarını karşılamak, 
 "Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama, Bilgi Kaynağı Seçimi ve Satın Alma" 

politikaları doğrultusunda talepleri değerlendirmek, 
 Sağlanmasına karar verilen bilgi kaynaklarının satın alma işlemlerini 

gerçekleştirmek, 
 Kütüphane koleksiyonuna girecek tüm bilgi kaynaklarının Ordu Üniversitesi’nin 

genel eğitim hedeflerine ve amaçlarına uygun olmasına dikkat etmek, 
 Daire Başkanlığımıza tahsis edilen yayın alım bütçesinin üniversitedeki 

birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan ölçütler 
doğrultusunda kullanmak,  

 Koleksiyon oluşturmak amacı ile fakülte ve yüksekokullardan gelen taleplerin   
dağılımı konusunda   "Kütüphane Komisyonunun" onayına sunmak, 

 Bağış olarak gelen yayınların, Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi 
desteklemeye, araştırmalara katkıda bulunmaya ve koleksiyonu geliştirmeye yönelik 
"Bağış Politikası" doğrultusunda kabul edilmesini sağlamak, 

 Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak, 
 Daha fazla basılı ve elektronik yayını hizmete sunmak, 
 Kütüphane içindeki yararlanma alanlarını, konforu ve donanımı arttırmak, 
 Depolama alanları ve rafların yeterliliğini arttırmak ve idaresini kolaylaştırmak, 
 Kütüphane personelinin, kullanıcılara destek ve yardımlarını arttırmak 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın temel politika ve önceliklerini 
oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler 

 
Başkanlığımız 2019 yılı bütçesi, bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara 

ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları  

Başkanlığımız 2019 yılı başlangıç ödeneği, 2.200.000,00 TL iken yılsonu toplam 
ödeneği 2.117.552,00 TL olmuştur. Bütçe başlangıç ödeneği ile yılsonu ödeneği arasında 
82.448,00 TL tutarında bir fark oluşmuştur. 

 
1.1. Bütçe Giderleri 
 
Birimin 2019 yılı bütçe giderlerine bu bölümde yer verilmiştir. 
 
Tablo 20: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı (TL) 

NO GİDER TÜRLERİ 2019 YILI 
KBÖ 

EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
HARCAMA 

HARCAMA 
ORANI 

01 GENEL KAMU 
HİZMETLERİ 

- - - - - - 

02 SAVUNMA 
HİZMETLERİ 

- - - - - - 

03 KAMU DÜZENİ 
VE GÜV. HİZ. 

- - - - - - 

08 DİNLENME, KÜL. 
VE DİN HİZ. 

2.187.000,00 2.400,00 96.610,00 2.092.790,00 1.905.981,85 %91,07 

09 EĞİTİM 
HİZMETLERİ 

13.000,00 11.762,00 0 24.762,00 24.761,25 %99,99 

GENEL TOPLAM 2.200.000,00 14.162,00 96.610,00 2.117.552,00 1.930.743,10 %91,18 

 
Tablo 21: 2019 Yılı Uygulama Sonuçları 

2019 YILI 
FONKSİYONEL 

TERTİP 
KBÖ EKLENEN TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA KALAN 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-01.1 519.000,00 0,00 452.000,00 376.181,13 75.818,87 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-02.1 86.000,00 0,00 86.000,00 58.648,81 27.351,19 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-03.2 70.000,00 0,00 45.000,00 44.856,60 143,40 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-03.3 4.000,00 2.400,00 6.400,00 3.615,76 2.784,24 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-03.5 8.000,00 0,00 3.390,00 3.386,60 3,40 

38.68.09.06-08.2.0.00-2-06.1 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.419.292,95 80.707,05 

38.68.09.06-09.4.1.07-2-01.1 13.000,00 11.762,00 24.762,00 24.761,25 0,75 

TOPLAM 2.200.000,00 14.162,00 2.117.552,00 1.930.743,10 186.808,90 

 



26 

 

B. Performans Bilgileri 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

1.1. Faaliyet Bilgileri 

Başkanlığımız 2019 yılı içinde aşağıdaki iş kollarında düzenli bir şekilde hizmet 
vermiştir: 

 Basılı bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, kataloglama işlemlerinin yapılması, 
etiketlenmesi, çiplerinin takılması, raflara doğru ve düzenli bir şekilde yerleştirilerek 
hizmete sunulması 

 Akademik Personelimizin elektronik ortamda erişim sağlayamadığı Makalelerin, 
Tezlerin, vb. bilgi kaynaklarının araştırılarak bulunması ve sağlanması 

 Bilimsel Açık Erişim Arşivi hizmetlerinin yürütülmesi, sisteme tez ve veri 
girişlerinin işlenmesi 

 Kurum Arşivi hizmetleri kapsamında dosya ve tasnif işlemlerinin yürütülmesi 
 Enstitülerimize ve Akademik Personellerimize Turnitin ile iThenticate intihal 

tespit programları için kullanıcı hesaplarının açılması ve teknik destek sağlanması 
 Sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında tüm kullanıcılarımıza danışma hizmeti 

verilmesi, teknik destek sağlanması, literatür taramaları yaparak kullanıcıların araştırmaya 
başlamadan önce bilgilendirilmesi 

 Uzaktan erişim hizmetlerinin (Proxy, Kütüphane Hesabım, vb.) sağlanması 
konusunda teknik destek sağlanması, bilgilendirme yapılması 

 Etkinlikler, Kullanıcı Eğitimleri, Güncel duyuru ve haberler ile Kütüphane 
Kullanıcılarının bilgilendirilmesi 

 Plan ve hedeflerimizin gerçekleşmesi için günlük ve haftalık düzenli toplantılar 
planlanması 
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2. Performans Sonuçları Tablosu 

Ordu Üniversitesi Stratejik Plan (2015-2019)’a göre çalışmalarını yürüten Daire 
Başkanlığımız; hizmetlerini İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Kullanıcı Hizmetleri 
başlıkları altında sürdürmektedir. Üniversitemizin stratejik amaçlarına uygun olarak 
belirlenen stratejik hedefler, faaliyetler ve faaliyetlerin yıllar itibariyle gerçekleşme 
düzeyleri Tablo 22’de bilgilerinize sunulmuştur. 

Tablo 22: Performans Sonuçları Tablosu 
 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 1 *Öğrenci Odaklı ve Kaliteyi Ön Planda Tutan Bir Eğitim ve Öğretim 
Gerçekleştirmek 
*Fiziksel, Teknolojik, Sosyal ve Kültürel Alt yapıyı Geliştirmek 
*Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması 
*E-Üniversite Altyapısının Geliştirilmesi 
*Birim kütüphanelerinin tamamının merkezi sisteme entegre edilmesi 

STRATEJİK HEDEF 
(1.1) 
PERFORMANS 
HEDEFİ 

PERFROMANS 
GÖSTERGELERİ 

Ölçü 
Birimi 

2016 2017 2018 2019 
Yılsonu 
Tahmini 

2019 
Yılsonu 
Sonuç 

Gerçekleşme 
Durumu 

Süreli ve Süresiz 
Yayın Sayısının 
Arttırılması 
(Basılı+Elektronik) 

Adet 257.609 284.655 350.217 400.000 3.861.969 Başarılı 

Elektronik Veri 
Tabanlarına 
Üyeliklerin 
Arttırılması ve 
Yenilenmesi 

Adet 12 12 21 21 20 Başarılı 

 
 Tablo 6 ve Tablo 22 incelendiğinde; 2018 yılında Başkanlığımıza bağlı tüm 

kütüphanelerde bulunan 350.217 adet Süreli ve Süresiz Yayın Sayısı (Basılı+Elektronik) 
2019 yılı sonunda 3.861.969 adete yükselmiştir. Kütüphane Komisyonu tarafından seçimi 
yapılan veritabanlarının yıl içinde güncellenen içerikleri, birim kütüphanelere gelen 
bağışlar ve merkez kütüphaneye satın alımı gerçekleştirilen yayınlar bu artışta önemli rol 
oynamıştır. Artış yaşanmasının bir sebebi de içeriğinde yaklaşık 3,5 milyon kitap ve dergi 
barındıran World e-Book Library veritabanına abonelik gerçekleştirilmesidir. 2019 yılı 
istatistikleri verimli bulunan veritabanına Kütüphane Komisyonunca 2020 yılında da 
abonelik sağlanmasına karar verilmiştir. 2021 yılında aynı kaynağa abonelik 
gerçekleşmemesi ve bu sayıda bilgi kaynağına sahip bir veritabanı bulunamaması 
durumunda rakamda düşüş yaşanması olasıdır. 

 Tablo 22de Elektronik Veri Tabanlarına Üyeliklerin Arttırılması ve Yenilenmesi 
satırını incelemek gerekirse, gelişme aşamasında hizmetlerini sürdüren ve yeni binasına 
taşınan Merkez Kütüphanemizin, Kütüphane raflarındaki doluluk oranını artırmak adına, 
bütçesini Basılı ve Elektronik Bilgi Kaynaklarına orantılı ve dengeli bir biçimde paylaştırdığı 
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gözlemlenmektedir. Buna karşılık bütçe hesapları ve verimlilik analizleri neticesinde 
veritabanı sayımızda düşüş görünse de 20 adet veritabanı hedefimizi karşılamıştır. 

 Kablosuz ağ bağlantısı, Otomasyon Sistemi, RFID kapı güvenlik geçiş sistemi 
gibi internet alt yapısına dayalı sistemlerle 2015 yılında Kullanıcılarına hizmet veren Daire 
Başkanlığımız, 2016 yılında Otomatik Ödünç Kitap Alma İstasyonu, Mobil Hizmetler ve Cep 
Kütüphanem ile internet altyapısını daha da güçlendirmiştir. 2017 yılı sonunda ise, yeni 
binasında Akıllı Kütüphane Sistem ve Donanımı kurulmuş, geleneksel kütüphane hizmetleri 
teknoloji ile bütünleştirilmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında ilgili birimlerle engelliler için 
oluşturulması planlanan sesli kütüphane ortamı için gerekli yazışmalar yapılmıştır.  

 Sırasıyla Emin Çetinceviz Merkez Kütüphane, Fen-Edebiyat Fakültesi Birim 
Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Birim Kütüphanesi’nde otomasyon sistemine geçildikten 
sonra, 2015 yılı sonunda Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kütüphanesi’nde de 
Otomasyon Sistemine geçilmesi çalışmaları başlatılmıştır. 2016 yılında Ünye İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Birim Kütüphanesi’nin de otomasyon sistemine geçmesi ile birlikte 
4.982 adet Bilgi Kaynağı kayıtlı ve Kullanıcılar tarafından taranabilir hale getirildi. 2018 yılı 
sonu itibariyle Üç Birim Kütüphanemizin tüm eserleri internet sayfamızda taranabilir hale 
getirilmiştir. Buna karşılık 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında tamamlanan taşınma 
işlemi neticesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Kütüphanesindeki zengin koleksiyon Emin 
Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’ne aktarılmıştır. 

3. Performans Sonuçları Tablosunun Değerlendirilmesi 

 

• 2019 yılında 20 adet elektronik veritabanı ile hizmet verilmiştir. 
 

2019 yılında hizmet veren veritabanları 

1 Acsess Current Digital Library 

(2010dan Günümüze Paketi) 

11 Elsevier Freedom Collection (e-Kitap) 

2 Acta Horticulturae  12 Hiperlink e-Kitap  

3 Almanhal 13 IGI Global (e-Kitap)  

4 American Academy Of Pediatrics (AAP) 14 İdeal Online Süreli Yayınlar Veritabanı 

5 Annual Reviews (Science Paketi) 15 PSYCbooks APA 

6 Ayeum Video Eğitim Veritabanı 16 SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)  

7 BMJ Journals 17 SpringerLink Nature (e-Kitap)  

8 CAB-Direct Online (e-Kitap)  18 UpToDate  

9 Clinical Key  19 Vidobu 

10 EBSCO Discovery Service (EDS) 20 World e-Book Library 

 
• Başkanlığımızca satın alınan e-kitapların (IGI, Springer, Elsevier) marc kayıtlarını 

otomasyon sistemimize entegre ederek dijital ortamda üniversitemizin erişimine sunduk.  
• Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında; Personelimize ve Kütüphane 

Kullanıcılarına yönelik anketler düzenledik, web sayfamızı kalite standartlarına uygun hale 
getirdik.  
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• Birim Kalite Komisyonumuz gelişim, değişim ve iyileştirme için toplantılar 
düzenleyerek hedef kitlemize yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 

• Bilimsel Açık Erişim Arşiv Sistemi için YÖK’ten gelen yazı gereği, Açık Bilim ve Açık 
Erişim Komisyonu’nun kurulmasını sağladık, sistem için veri girişlerine rutin bir şekilde 
devam etmekteyiz. 

• İlimiz sınırlarında bulunan ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimize 
kütüphanemizin tanıtımını yaptık. Üniversitemizin şehir ile bütünlüğünü sağlayabilecek 
etkinliklerde rol almaya devam edeceğiz.  

• "Kurum Arşivi ve Belge Yönetimi" kapsamında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Kurum Arşivi, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi BEYAS’ı yerinde inceledik. 

• Senato tarafında onaylanan Ordu Üniversitesi Arşiv Yönergesi’nin tüm birimlere 
duyurusunu gerçekleştirdik. 

• Birim arşivlerini kurarak arşiv yetkili ve personellerinin görevlendirmelerini 
sağladık.  

• Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanları tarafından 27/02/2019 
ve 28/02/2019 tarihlerinde üniversitemiz birim arşiv sorumluları ile birim arşiv 
görevlilerine "Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi" verilmesini gerçekleştirdik. 
Eğitim süresince, arşiv politikalarının ve standartlarının oluşturulması, bilgi, belge, arşivin 
önemi, kurum hafızası, standart dosya planı, evrak saklama süreleri, ayıklama ve imha 
komisyonları ile ayıklama ve imha süreci gibi temel konularda bilgiler sunulmuştur. 

• Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonlarını Yönetim Kuruluna sunarak kurulmasını 
sağladık. 

• Tüm birimlerden depolama işlemleri için envanter formu doldurmalarını 
isteyerek depolama alanlarının birim düzeyinde oluşturulabilmesi için gerekli adımları 
attık. 

• Üniversitemizde teşekkül eden belgelerden "Arşiv Belgesi" vasfını haiz " Yönetim 
Kurulu, Fakülte Kurulu, Akademik Genel Kurul vb kurullara ait karar, tutanak ve eklerinden 
15 yıllık saklama süresini tamamlamış bulunanların Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığına gönderilmesi için çalışmalar  gerçekleştirdik. 

• Kütüphanemize bağış yoluyla gelen kitapları, kataloglayarak kütüphanemiz 
koleksiyonuna kazandırdık. Yeni gelen bağışları sterilize ederek koruma altına aldık. 

• Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Kütüphanesi’nin taşınma işlemlerini tamamladık. 
Geçen yıl başlayan çalışmalar sonucunda; birim kütüphanede bulunan tüm kaynakları Emin 
Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’ne aktardık. Tüm teknik süreçleri tamamladık. Kütüphane 
Kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. 

• World e-Book Library veritabanından firmanın izin belgesi kapsamında 
indirdiğimiz dijital kitapları doğrudan temin yöntemiyle basılı formata dönüştürdük. 

• Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde kullanılan (SPSS, AMOS, R uygulamaları, 
ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero vb.) yazılımları online ve 
interaktif dersler yoluyla öğreten AYEUM veritabanı için tanıtım ve eğitim toplantıları 
düzenledik. 

• Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Bilgi Biliminde gerçekleşen teknolojik yenilikleri yıl 
içinde inceledik, Başkanlığımızca düzenlenen birim toplantımızda değerlendirerek 
planlamalarımızı yaptık. 

• 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde araştırma ve çalışma olanaklarını 
artırmak için, Referans Kaynaklar ve Nadir Eserler Salonlarımızda çalışmalar 
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gerçekleştirdik, salonlarımızı yeniden dizayn ederek, hazır hale getirdik. Bu süreçler 
sonunda, Süreli Yayınlar Salonu’nda bir Etüt Salonu ortamı oluşturduk. Oturma 
kapasitesini artırdık. 

• Mart ayının son haftası kutlanan 55. Kütüphane Haftası’nı Akademik-İdari 
Personel ve Öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik.  

• Üniversitemizin erişimine açtığımız Clinical Key ve UpToDate veritabanları için 
ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17.09.2019 tarihinde kullanıcı eğitimi düzenledik. 

• «Ordu Üniversitesi Oryantasyon Günleri» etkinliği kapsamında; Cumhuriyet 
Yerleşkesi’nde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde, Fatsa Meslek Yüksekokulu’nda, Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Ünye Meslek Yüksekokulu’nda ve Ulubey Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrecilerimize kütüphanemizin tüm hizmetleri hakkında kullanıcı 
eğitimleri ve oryantasyon uygulamaları gerçekleştirdik. 

• 2018 yılında Engelli Öğrencilerimiz için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 
talep edilen donanımlar 2019 yılında karşılanamamıştır. 

• Kütüphanemizde akademisyenlerimize yönelik olarak Sosyal Bilimler Atıf Dizini 
(SOBİAD) Kullanıcı Eğitimi düzenlendi. 

 
 

2019 
Yılsonu 
Hedefi 

2019 
Yılsonu 
Durumu 

Gerçekleştirme 
Yüzdemiz 

2019 yılı sonunda Üniversitemizdeki 
toplam kitap sayısını 83.868 adetten 
106.000 adet seviyelerine getirebilmek 
 

Üniversitemizdeki kitap sayısı 97.521 adete 
yükseltilmiştir (Basılı+satın alınan elektronik). 

%92 

Basılı Süreli Yayın Sayısını 735 adete (eşsiz 
başlık) yükselterek kullanıcılarımıza 
hizmet sunabilmek 

Güncel alımlar ve Fen-Edebiyat Fakültesi Birim 
Kütüphanesi’ndeki süreli yayınların 
taşınmasıyla birlikte Emin Çetinceviz Merkez 
Kütüphanesi’ndeki Süreli Yayın Sayısı 1.156 
adete (eşsiz başlık) yükseltilmiştir.  

%158 

Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nin 
Süreli Yayınlar Salonu’nda yaptığımız 
düzenlemelerden sonra Etüt Salonu 
oluşturulmuştur. Sadece sınav 
dönemlerinde olmak üzere Etüt 
Salonu’nun 7/24 hizmet verebilmesini 
sağlamak 

Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi 
11/11/2019 tarihi itibariyle “Süreli Yayınlar ve 
Etüt Salonu”nda 7/24 hizmet vermeye 
başlamıştır.  

%100 

Engelli Öğrencilerimize yönelik olarak 
paket donanım ve programların satın 
alınarak faaliyete geçirebilmek 

2018 yılında ve 2019 yılında ilgili birime 
ihtayaçlar bildirilmiştir. Gerekli yazışmalar 
yapılmıştır. 

%70 

Tüm rutin ve düzenli işlerde uluslararası 
standartlarda hizmet kalitesi sunarak 
Kütüphane kullanıcılarının memnuniyetini 
artırmak 

Başkanlığımız kullanıcı taleplerini uluslararası 
standartlar düzeyinde hizmet sağlayarak 
karşılamaktadır. 

%100 
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Ordu Üniversitesi’nin tamamında «Kitap 
ve Kütüphane Farkındalığı» oluşturmak 

Bu yıl kutlanan 55. Kütüphane Haftası Etkinliği 
ile “kitap ve kütüphane farkındalığı” kampanya 
ve projelerimize akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimiz yoğun ilgi göstermektedirler. 

%100 

Enstitülerle yapılması planlanan ortak 
çalışmalar ile tez veri girişlerinin 
tamamlamak, Açık Erişim Sistemindeki 
veri sayısını 1000 adede çıkarmak 

Enstitüler ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 
Açık Erişim Sistemindeki veri sayısı 1.089 adete 
yükseltilmiştir. 

%109 

Bireysel Çalışma Odalarına elektronik 
rezerve sistemi kurmak 
 
Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nde 
hizmet veren Güvenli Geçiş Kapılarının 
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Birim Kütüphanesi’ne taşınmasını 
sağlamak 
 
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Birim Kütüphanesi’ndeki materyallerin 
çiplenerek sistemle uyumlu hale 
getirilmesini gerçekleştirmek 
 
Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi ana 
giriş kapısında turnikeli sisteme geçilmesi 
için çalışmalar yapmak 

Gerekli altyapı çalışmaları ve planlamalar 
yapılmıştır.  
Bütçe imkanları nedeniyle 2020 yılında 
planlanıyor. 

%50 

Fen-Edebiyat Fakültesi Birim 
Kütüphanesi’nin Emin Çetinceviz Merkez 
Kütüphanesi’ne taşınma sürecini 
tamamlamak 

Süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. %100 

Kurumsal Kalite Politikalarının yerine 
getirilebilmesi ve kalite konusundaki 
kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi için 
Başkanlığımızca çalışmalar yürütmek 

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci 
kapsamında; Personelimize ve Kütüphane 
Kullanıcılarına yönelik anketler düzenledik, web 
sayfamızı kalite standartlarına uygun hale 
getirdik.  
Birim Kalite Komisyonumuz gelişim, değişim ve 
iyileştirme için toplantılar düzenleyerek hedef 
kitlemize yönelik çalışmalar yaptı. 

%100 

Hedeflerimizin yüzde olarak aritmetik ortalaması %97,9 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. ÜSTÜNLÜKLER 

  Gelişme ve değişmelere açık olmamız, 

  Kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz, 

  Kullanıcı memnuniyetine yönelik çalışmalarımız, 

  Üniversite yönetiminin desteği, 

  Teknolojik alt yapımız, 

  Akıllı Kütüphane Sisteminden yararlanmamız 

  Koleksiyonumuzun yerli, yabancı, basılı, elektronik, süreli, güncel vb. yayınlara 
sahip olması 

  Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üyeliğimiz  

  Ulakbim Ekual Üyeliğimiz 

  Kütüphanelerarası İş Birliği Üyeliğimiz 

B. ZAYIFLIKLAR 

  Nitelikli personel sayısının az olması 

  Birim Kütüphanelerdeki teknik donanım ve alt yapı eksiklikleri 

  Kütüphane dermesinin daha fazla geliştirilmesi 

C. DEĞERLENDİRMELER 

İnsan kaynakları ve teknolojik imkânlarımız dâhilinde kendimizi en iyi şekilde 
geliştirme gayretindeyiz. Kütüphanecilik adına en son güncel gelişmeleri takip ediyor ve alt 
yapımızı en son teknolojiye göre kurguluyoruz.  

Akademisyenlerimizin ve Öğrencilerimizin akademik çıktılara, bilimsel bilgi 
kaynaklarına erişim sağlayabilmelerine katkı sağlayan, potansiyeli yüksek, üstün, çağdaş ve 
teknolojik donanımlı bir bilgi merkezi olarak; üniversitemizde bir kütüphane farkındalığı 
oluşturmayı hedefliyoruz. 
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V. HEDEFLER 

1. 2020 yılı sonunda 120.000 kitap ile hizmet verebilmek 
2. Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’ndeki Basılı Süreli Yayın Sayısını 1.200 

adete yükseltmek 
3. Bireysel Çalışma Odalarına elektronik rezerve sistemi kurmak 
4. Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nde hizmet veren Güvenli Geçiş 

Kapılarının Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kütüphanesi’ne taşınmasını 
sağlamak 

5. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kütüphanesi’ndeki materyallerin 
çiplenerek sistemle uyumlu hale getirilmesini gerçekleştirmek 

6. Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi ana giriş kapısında turnikeli sisteme 
geçilmesi için çalışmalar yapmak 

7. Engelli Öğrencilerimize yönelik olarak paket donanım ve programların satın 
alınarak faaliyete geçirebilmek 

8. Kurumsal Kalite Politikalarının yerine getirilebilmesi ve kalite konusundaki 
kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar yürütmek, 

9. Tüm rutin ve düzenli işlerde uluslararası standartlarda hizmet kalitesi sunarak 
Kütüphane kullanıcılarının memnuniyetini artırmak, 

10. Ordu Üniversitesi’nin tamamında «Kitap ve Kütüphane Farkındalığı» 
oluşturmak, 

11. Açık Erişim Sistemindeki veri sayısını 1.450 adede çıkarmak 

Hedeflerimizdir. 
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VI. EKLER 

EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, 
tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde 
süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.2 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.3 (13/01/2020) 

 

 

Ali AYGÜN 

Daire Başkanı 

 

 

                                                 
1Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 
2Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” 
ibaresi de eklenir. 
3Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle 
birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 


