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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulduğu 2019 yılından itibaren 

Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerekli 

olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak ve derlemek suretiyle 

kullanıcıların hizmetine sunma görevini sürdürmektedir. Üniversite 

mensuplarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlanmakta ve bu 

kaynakların etkin kullanımının sağlanması için eğitim programları 

düzenlenmektedir. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2020 Yılı Birim Faaliyet 

Raporu, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru ve 

güvenilir verilere dayanılarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak 

Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre hazırlanmıştır.  

 

 

 

Hacı Osman MÜLAYİM 

Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde, 

akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin her türlü bilgi ihtiyacını 

karşılamak üzere ulusal ve uluslararası standartlarda bilgi ve belge erişim 

hizmeti sunmaktır. 

Vizyon 

Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunabilmek için 

dünya standartlarında eşsiz ve kendine özgü bir koleksiyon geliştirmek, 

personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle saygın otorite bir bilgi 

merkezi olmaktır. 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 09/05/2018 tarih ve 

7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuş olup 2019 

yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı bu yasa bağlamında Üniversitemiz bünyesinde yer almış 

bulunmaktadır. 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim 

öğretim, bilimsel ve akademik çalışmalara en yeni ve ileri teknolojik 

gelişmelerle destek olmak amacıyla, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin 

ihtiyaç duyduğu basılı ve elektronik yayınları sağlamak, düzenlemek ve 

okuyucularımıza kaliteli bir kütüphane hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. 

Kütüphanemiz Öğrenci Merkezi binası 2. Katında hizmet vermektedir.  

“Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatı” hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen, 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır. 

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, 

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete 

sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 
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Daire başkanlığı; kullanıcı, personel, kütüphane dermesi, bina ve fiziksel 

alanlar ile bütçe unsurlarının bir arada bulunmasıyla; 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. 

1. Teknik hizmetler; 

(a) Personel Hizmetleri 

(b) Muhasebe ve Satınalma 

(c) Bilgi Teknolojileri 

(d) Taşınır İşlemleri 
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2. Okuyucu hizmetleri; 

(a) Kataloglama ve Sınıflama  

(b) Ödünç Verme Kütüphanelerarası İşbirliği  

(c) Süreli Yayınlar  

(d) Raf Hizmetleri 

(e)Referans Birimi 

(f) Görsel İşitsel ve Materyaller  
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C- İdareye İlişkin Bilgiler  

1- Fiziksel Yapı 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 

2019 yılında üniversitemizin açılması ile birlikte faaliyete başlamıştır. Yaklaşık 

2500 m2 alanda kullanıcılarına hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz için 

grup ders çalışma odaları mevcuttur. Kütüphanemizde 26 binden fazla kitap 

bulunmaktadır.  

    

 

    

1.1-Eğitim Alanları 

Kütüphanenin satın aldığı elektronik kaynakları kullanmak, eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile (28) kişi kapasiteli 

bilgisayar laboratuvarı oluşturulması düşünülmekte olup altyapısı 

hazırlanmıştır. Bilgisayarların temin edilmesi ile birlikte kullanıma 

sunulacaktır. Akademisyenlerden gelen istekler doğrultusunda ihtiyaç duyan 

kullanıcılara elektronik kaynak kullanım eğitimleri verilmektedir. 

1.2- Hizmet Alanları 

Kütüphanede görev yapan idari (3) adet personel çalışmalarını ayrı 

odalarda yürütmektedir. 
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1.3- Arşiv Alanları 

Kütüphanemize ait kitap deposu olarak kullanılan (1) adet arşiv 

bulunmaktadır.  

2- Örgüt Yapısı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Genel Sekreterlik 

Makamına bağlı bir hizmet birimidir. Kütüphanemizin hizmetleri; kullanıcı 

hizmetleri ve okuyucu hizmetler olmak üzere iki ana başlık altında 

toplanmaktadır. Başkanlığımızın teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir. 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Kütüphanemizde bulunan basılı ve elektronik kaynakların sayısı aşağıda 

gösterilmiştir. 

Kaynak Türü 2019 2020 

Basılı Yayınlar (Kitap, 

Ansiklopedi, Sözlük vs.) 
25.364 26.005 

Elektronik veritabanı - 4 

Kütüphane Üye Sayısı 

 

 2019 2020 

Üye Sayısı 154 850 

 

 

 

KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON DAİRE 

BAŞKANI

Teknik Hizmetler 
Şube Müdürü

Personel 
Hizmetleri 

Birimi

Muhasebe ve 
Satın alma 

Birimi

Bilgi 
Teknolojileri 

Birimi

Taşınır 
Hizmetleri 

Birimi

Okuyucu Hizmetleri 
Şube Müdürü

Kataloglama ve 
Sınıflama Birimi

Ödünç Verme ve 
Kütüphaneler 
arası İşbirliği 

Birimi

Süreli Yayınlar 
Birimi

Raf Hizmetleri 
Birimi

Referans Birimi
Görsel İşitsel ve 

Materyaller 
Birimi
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Kütüphane hizmetlerine yönelik kullanılan malzemenin sayısı aşağıda 

gösterilmiştir.  

1 Masaüstü Bilgisayar 6 

2 Dizüstü Bilgisayar 1 

3 Sabit Telefonlar 4 

4 Lazer Yazıcılar 2 

5 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 1 

6 Fotokopi Makineleri 1 

7 Barkod Okuyucular 2 

8 Yangın Söndürme Cihazları 2 

9 Manyetik Kapı Dedektörleri 2 

10 Masaüstü Tarayıcılar 1 

11 Kamera (Güvenlik) 6 

12 Modemler (SDH ve Erişim Cihazları) 1 

13 Katalog Tarama Cihazı 1 

14 Manyetik Alan Doldurma – Boşaltma Cihazı 1 

15 Self–Check (Bireysel Ödünç Verme / İade Cihazı) 1 

16 Televizyon 2 

17 Kütüphane Rafı 58 

18 Çalışma Masası 95 

19 Çalışma Koltuğu 526 

Kütüphanedeki tüm bilgisayarlar internet bağlantılı olup; kablosuz 

internetten yararlanmak isteyen kullanıcılar için kablosuz internet hizmeti 

verilmektedir. 
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Yapılan İhalelere Ait Bilgiler (2020 Yılı) 

 
S.

NO 
İHALE ADI 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

TÜRÜ 

İHALE 

USULÜ 

İHALE 

DURUMU 
SÖZLEŞME 

TUTARI (TL) 

1 
Akıllı Kütüphane 

Alımı 
24.11.2020 

Mal 

Alımı 

4734-

21/b 
Gerçekleşti 246.000,00 

Yapılan Doğrudan Teminlere Ait Bilgiler (2020 Yılı) 

 
S.

NO 

DOĞRUDAN 

TEMİNİN ADI 
TARİHİ TÜRÜ USULÜ DURUMU 

SÖZLEŞME 

TUTARI (TL) 

1 Kitap Alımı 29.09.2020 
Mal 

Alımı 

4734-

22/d 
Gerçekleşti 6.108,09 

2 Kitap Alımı 15.12.2020 
Mal 

Alımı 

4734-

22/d 
Gerçekleşti 7.310,59 

3 Kitap Alımı 24.12.2020 
Mal 

Alımı 

4734-

22/d 
Gerçekleşti 12.652,25 

Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılan Programlara Ait Bilgiler 

 

PROGRAMIN ADI İÇERİĞİ 

YORDAM BT 

Kitap ve belgelerin kolayca takip edilmesi, 

yerleştirilmesi, sayılması, bulunması, otomatik 

ödünç/iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda 

hızlı, güvenli ve tutarlı hizmet sunan bir 

programdır.(Akıllı kütüphane sistemi) 

RFID AKILLI 

KÜTÜPHANE 

SİSTEMİ 

RFID teknolojisi ile uzun mesafelerden envanter girişi, 

kontrolü ve güvenliğinde sağlanan ilerleme ile, önceki 

çözümlerle karşılaştırıldığında kütüphanecilik ve 

arşivcilik alanında çok daha verimli performanslar 

sergilenebilmektedir.  

 

Yordam RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, Yordam 

Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı ile uyumlu 

hale getirilmiştir. 
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4- İnsan Kaynakları 

4.1 Personel Durumu 

 

SIRA ADI SOYADI GÖREVİ 

1 Hacı Osman MÜLAYİM Daire Başkanı 

2 Mustafa DİNÇOĞLU Şube Müdürü 

3 Yunus Emre YEL Kütüphaneci 

 

4.2- Personelin Eğitim Durumu 

 

 
İlköğretim Lise 

Ön 

lisans 
Lisans 

Y.L. ve 

Doktora 

Kişi Sayısı - - - 2 1 

Yüzde - - - 66,66 33,33 

 

4.3- Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

 21-25 

Yaş 

26-30 

Yaş 

31-35 

Yaş 

36-40 

Yaş 

41-50 

Yaş 

51 Yaş Üstü 

Kişi 

Sayısı 
- 1 - - 1 

1 

Yüzde - 33,33 - - 33,33 33,33 
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4.4- Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 

 

 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri 

Kişi Sayısı 1 - - - - 2 

Yüzde 33,33 - - - - 66,66 

5- Sunulan Hizmetler 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemizin eğitim- 

öğretim ve araştırma çalışmalarına esas olmak üzere, öğrenci, akademik ve idari 

personelden oluşan kullanıcılarımızın isteklerini karşılamak için aşağıda 

belirtilen başlıklar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

a) Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi 

kaynaklarını sağlamak, 

b) Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, 

c) Güncel bilgiye hızlı kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

d) Ödünç verme, iade işlemlerini yapmak, 

e) Yurt içi ve yurt dışı yayın isteklerini karşılamak, 

f) Kütüphaneler arası işbirliğini geliştirmek, 

g) Kullanıcı eğitimini gerçekleştirmek, 

h) Üniversitemiz akademik personelinin yapmış olduğu yayınlara açık 

erişimi sağlamak (Açık Arşivi oluşturmak), 

ı) Elektronik referans koleksiyonunu geliştirmek, 

j) Basılı koleksiyonun cilt işlemlerini yaptırmak, 

k) Rafların yerleştirilmesi ve düzenli tutulmasını sağlamak, 

l) Görme engelliler koleksiyonu oluşturmak ve hizmete sunmak, 

m) Uluslararası standartlara göre kataloglama ve sınıflama yapmak, 

n) Yeni gelen yayınları duyurmak, 

o) Türkiye’deki toplu katalog çalışmalarına katılmak. 
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Kütüphane ve Dokümantasyon Alanında Sunulan Hizmetler: 

1. Kütüphanemiz, öğrenci, akademisyen ve idari personelimizin istifadesi 

için mesai saatlerine uygun olarak açık bulundurulmuştur. 

2. a) Kütüphanemizde bulunan kitapların ödünç̧ verilmesi ve teslim 

alınması, sınıflandırılması ile tarama ve katalog yapma iş ve işlemleri 

YORDAM otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır.  

b) Kütüphanede bulunan bütün kitapların kayıtları yapılarak bu sisteme 

dâhil edilmiştir.  

c) İdari ve akademik personelimiz ile öğrencilerimizin bilgileri 

(öğrencilerimizin bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilmek 

suretiyle) sisteme kayıt edilmiştir.  

3. Kütüphanemizde bulunan demirbaşa kayıtlı kitapların sayım 

çalışmaları tamamlanmıştır. Buna göre;  

a) 27.07.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 668 sayılı “Olağanüstü 

Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara 

Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereği, 

kütüphane demirbaşına kayıtlı yasaklı yayınlara ait tespit edilen kitaplar raftan 

ve koleksiyondan çıkarılmış̧, Rektörlüğümüzce ileride değerlendirilmek üzere 

kütüphanemize ait bir depoda koliler halinde muhafaza altına alınmıştır. 

b) Üniversitemiz Kütüphane Komisyonu kararı gereği, kitap özelliğini 

yitirmiş̧ ve tamiri mümkün olmayan kitaplar raftan çıkarılmış, 

Rektörlüğümüzce ileride değerlendirilmek üzere kütüphanemize ait bir depoda 

koliler halinde muhafaza altına alınmıştır.  

d) Kütüphanede bulunan kitaplara “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi” etiketinin basımı yapılmıştır. Basımı 

yapılan “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi” etiketleri, kitaplarda bulunan “Zirve Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi” adını taşıyan etiketler ile değiştirilmiştir. 

4. Kütüphanemizde bulunan koleksiyonun zenginleştirilmesi amacıyla 

2020 yılı içerisinde Rektörlük oluru ile alınması uygun görülen kitapların 

satınalma işlemleri tamamlanmış, Satın alınan kitapların kataloglama 

çalışmaları devam etmektedir. 

5. Üniversitemiz akademik personelinin yararlanabilmesi için; 

“UpToDate Advanced”,  

“ClinicalKey”,  

“Cinahl Complete”, 
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“Cochrane” elektronik veritabanları ile  

“SAGE Premier” elektronik dergi paketinin temin edilmesi  

Rektörlük oluru ile uygun görülmüş olup, bunlardan, “UpToDate 

Advanced”, “ClinicalKey”, “Cinahl Complete” ve “Cochrane” veritabanlarının 

abonelik işlemleri tamamlanmıştır. Aboneliği gerçekleştirilen veritabanlarının 

Üniversitemiz IP adres aralığında erişime açılması sağlanmış,̧ ilgili birimlere 

duyuruları yapılmış, personelimizin istifadesine sunulmak üzere Üniversitemiz 

web sayfasında yayınlanmıştır. 

“UpToDate Advanced” ve “ClinicalKey” veritabanlarının kullanımı 

konusunda ilgili öğretim elemanlarımıza online eğitim verilmesi sağlanmıştır. 

Bu çerçevede eğitimlerimiz periyodik olarak devam edecektir. 

6. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yapılan görüşmeler 

neticesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda 

fazla bulunan kitaplar Üniversitemiz kütüphanesine kazandırılmıştır. 

Söz konusu kitapların kataloglama, sınıflandırma, raf düzeni ve ödünç̧ 

hizmetleri gibi işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli sayıda kütüphaneci 

kadrosundaki teknik personel ile memur kadrosundaki personele ve kütüphane 

rafına ihtiyacımız bulunmaktadır. Kütüphane rafının temin edilmesi İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilmiştir. 

7. Kütüphanemizde mevcut hizmetlerin teknolojiye uygun olarak daha 

etkin yürütülebilmesi amacıyla UHF RFID Akıllı Kütüphane Sisteminin satın 

alma işlemleri tamamlanmıştır. Koleksiyonumuzda bulunan kitapların bu 

sisteme entegre edilme işlemleri devam etmektedir. 

8. Üniversitemizin Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 

(ANKOS)’na üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

9. Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

kullanıcıların (tez, makale vb.) bilgi ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca bilgi 

kaynakları üzerinden ortak belge sağlama ve ödünç verme hizmetlerinin 

yürütülebilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde bulunan Türkiye Belge 

Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)’ne üyelik işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

10. Kütüphanemizde COVİD-19 pandemi süreci ile ilgili olarak gerekli 

olan tedbirler alınmış olup, kullanıcılara yönelik ödünç hizmetleri kesintisiz 

olarak devam ettirilmektedir. 

Kütüphanemiz bünyesinde erişime açık bulunan veritabanları 

a) Abone Olunan Veri Tabanları:  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bütçesi çerçevesinde (4) 

adet yeni veri tabanının aboneliği sağlanmıştır. Bu veritabanlarının isimleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
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“UpToDate”, “ClinicalKey”, “Cinahl Complete” “Cochrane Library” 

b) TÜBİTAK ULAKBİM (EKUAL) Kapsamında Ücretsiz Sağlanan Veri 

Tabanları: 

ULAKBİM’in ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli 

elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal 

ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla yayınevleri 

ve veri tabanı üreticileri ile yaptığı lisans anlaşmalarıyla ücretsiz sağlanan 

veritabanlarıdır. Bu çerçevede, kütüphanemiz üzerinden toplamda (27) adet 

veri tabanına ücretsiz erişim sağlanmaktadır. 

1 EBSCO Veri tabanları 

2 Academic Search Complete  

3 Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index  

4 Business Source Complete  

5 DynaMed  

6 ERIC  

7 GreenFILE  

8 Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text  

9 MEDLINE  

10 Newswires  

11 Regional Business News  

12 Teacher Reference Center  

13 Ulakbim Ulusal Veri Tabanları  

14 IEEE  

15 Emerald Insight  

16 IThenticate  

17 JSTOR 

18 Mendeley 

19 OVID-LLW  

20 Proquest Dissertations & Theses Global  

21 Science Direct  

22 Scopus  

23 SpringerLink  

24 Taylor and Francis (T&F)  

25 Web of Science  

26 Wiley Online Library 

27 Turnitin  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nsm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.ithenticate.com/
http://www.jstor.org/
https://www.mendeley.com/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=142289
https://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://link.springer.com/
http://www.tandfonline.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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c) Deneme Amaçlı Açılan 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 imkânı verilmektedir. 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Yatırım bütçesi içinde yer alan yayın alımı bütçesi, yürürlükte olan 

mevzuata uygun olarak harcanmakta ve bunların denetimi MYS otomasyon  

sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Başkanlığımızda ön mali kontrol işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından 

yayınlanmış bulunan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Öncelikli olarak Kütüphane Yönergesinin ilgili maddeleri doğrultusunda, 

okuyucuların taleplerine cevap verecek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunacak, akademik çalışmaların yürütülmesine yardımcı 

olacak basılı ve elektronik olmak üzere kitap, süreli yayın ve veri tabanı 

alınması için gerekli çalışmalar yapılır. İlgili mevzuat çerçevesinde alım 

işlemleri gerçekleştirilir. Teknik işlemleri gerçekleştirilen yayınlar, 

kullanıcıların hizmetine sunulur. 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

a) İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Amaçlar 

1. Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik Kütüphane 

dermesini basılı ve elektronik kaynaklar yönünden zenginleştirmek. 

2. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi merkez 

kütüphanesinin personel politikasını belirleyerek personelin standartlarını 

ulusal düzeye taşımak. 

3. Kütüphane içeresinde birim çalışmalarını tamamlamak. 

4. Kütüphanenin ve kütüphane materyalinin çağdaş teknolojilerden 

yararlanarak güvenliğini sağlamak. 

5. Çağdaş ve modern bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma 

olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak. 

6. Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek. 
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Hedefler 

1. Daire Başkanlığı altında birim 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 imkânlar ölçüsünde artırmak. 

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

şekilde yararlanmalarını sağlamak. 

5. Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve 

öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını 

değerlendirmelerine imkân sağlamak. 

6. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden 

gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak. 

7. Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar 

yapmak. 

8. Maliyeti düşük ve ücretsiz olan bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik 

araştırmaları arttırmak. 

9. Çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak. 

10. Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip 

etmek ve sürekli eğitim imkânları oluşturmak. 

11. Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 

destekleyecek imkânları sağlamak. 

12. Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve 

görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalışmak. 

ayrıca işitme engelli 13. Kütüphane 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, kullanıcılarımız için de bir çalışma alanı 

oluşturmak. 

14. Kütüphane koleksiyonunun bakımı ve korunması için gerekli 

tedbirleri almak. 

15. Hizmet alanlarının bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin 

yapılmasını sağlamak. 

16. Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek. (Sosyal 

paylaşım ağlarına üyelik. Tanıtım broşür vb.) 
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17. Kütüphanenin ihtiyacı olan araç ve gereci yeterli sayıda ve kalitede 

sağlamak. 

b) Temel Politikalar ve Öncelikler 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak temel 

değerlerimiz ve önceliklerimiz şu şekilde belirlenmiştir; 

Bilgi ve bilimin evrenselliğine inanan, saygılı, dürüst, güvenilir, çalışkan, 

özverili, bilimsel ve etik çalışma kurallarını benimsemiş, sorumluluk bilinci 

taşıyan, ekip ruhuna ve iş disiplinine sahip, idealist, kendini sürekli geliştiren, 

kurum kültürüne sahip, istikrarlı ve istekli personeli ile, 

Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek; kullanıcı memnuniyeti odaklı, 

meslek etiğine uygun, düşünce özgürlüğüne saygılı ve tarafsız, işbirliğine açık 

ve paylaşımcı bir şekilde, teknolojik gelişmeleri takip ederek, kaynakların etkin 

bir şekilde kullanılmasını sağlayarak; belirlediği hedeflere ulaşmaya çalışmak. 

Önceliklerimiz ise; 

1. Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, süreli yayınları çoğaltmak. 

2. Rezerve, multi media/bilgi ulaşım merkezi, süreli yayınlar ve günlük 

gazete okuma birimi ile yüksek lisans ve doktora tezlerinin yer aldığı bir bölüm 

oluşturmak. 

3. Kullanıcılara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek. 

4. Elektronik kaynaklar ve veritabanları aboneliğini eğitim, öğretim 

amaçları ve maddi imkânları ölçüsünde artırmak. 

5. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir 

şekilde yararlanmalarını sağlamak. 

6. Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve idari 

personelin daha çok katılımını sağlamak. 

7. Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli 

önlemleri almak. 

8. Kullanıcı memnuniyetini sağlamaktır. 

 

III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlükler 

1. Gelişme ve değişmelere açık olmamız 

2. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz 
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3. Kullanıcı memnuniyetine yönelik çalışmalara önem verilmesi 

4. Özverili ve nitelikli personel  

5. Üniversite yönetiminin desteği 

6. Gittikçe artan ve gelişen koleksiyon 

7. Hizmet kalitesini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi 

8. Personelin mesleki gelişmelere karşı ilgisi 

B. Zayıflıklar  

1. Personelin nicelik yönünden yetersizliği 

2. Personel eksikliğinden kaynaklanan birim oluşturma sorunu 

C. Değerlendirme 

1. Üniversitemiz merkez kütüphanesi gelişmekte olan bir kütüphanedir.  

2. Güçlü yanlarımızın devamı ve zayıf yönlerimizin güçlendirilmesi; 

kurumumuzun ilke, misyon ve vizyonu doğrultusunda daha iyiye gitmesini 

sağlayacaktır.  

3. 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. 

4. Kütüphane materyallerinin maliyetlerinin artış hızı ile döviz kurlarında 

meydana gelen dalgalanmalar ise kütüphanemiz için bir tehdit oluşturmaktadır. 

 

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın amaçladığı hedeflere ulaşabilmesi ve 

mevcut risklerin minimuma indirilebilmesi için aşağıda belirtilen tedbirlerin 

alınması önerilmektedir: 

- Dilimler halinde serbest bırakılan kütüphane bütçelerinin tümünün yılın 

başında serbest bırakılması, bütçelerin olası döviz dalgalanmalarından 

minimum düzeyde etkilenmesini sağlayacaktır. 

- Nitelikli personel istihdamının acilen sağlanması, verilen hizmetlerin 

kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilimde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan 

ederim.  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 

planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine 

ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, 

iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki 

hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 

husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gaziantep – 26/01/2021 ) 

 

 

Hacı Osman MÜLAYİM 

Harcama Yetkilisi 


