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1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR 
 

Stratejik Amaç 1.1  
EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM PROGRAMLARININ KALĐTESĐNĐ ARTIRMAK VE  

SÜREKLĐLĐĞĐNĐ SAĞLAMAK 
Hedef Eğitim ve öğretim programlarında okutulacak dersleri yardımcı 

materyaller ile desteklemek.  
Faaliyet Her yıl akademik birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe ve 

yabancı dilde kitabı seçme, satın alma, bağış, değişim ve benzeri yollar 
ile kütüphane koleksiyonuna kazandırmak, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl 3000 adet Türkçe ve 500 adet yabancı dilde kitabı kütüphane 
koleksiyonuna ilave etmek. 

 
Hedef Eğitim ve öğretim programlarında okutulacak dersleri yardımcı 

materyaller ile desteklemek.  
Faaliyet Her yıl akademik birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe ve 

yabancı dilde süreli yayın satın alımı yapmak, 
Performans 
Göstergesi 

Her yıl 100 adet farklı isimli Türkçe ve yabancı dilde süreli yayını  
kütüphane koleksiyonuna eklemek. 

 
Hedef Özellikle lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında okutulacak 

dersleri ilgili elektronik dergi ve veri tabanları ile desteklemek.  
Faaliyet Her yıl akademik birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe ve 

yabancı dilde elektronik dergi ve veri tabanı alımı yapmak, 
Performans 
Göstergesi 

Her yıl 10-15 adet Türkçe ve yabancı dilde elektronik dergi ve veri 
tabanının erişime  açılmasını sağlamak. 

 
Hedef Öğrencilere sunulan eğitim ve öğretimin etkinliğini artıracak destek 

hizmetleri vermek, 
Faaliyet Öğrencilere araştırma amaçlı internet, veri tabanı, kitap tarama, 

fotokopi, çıktı alma ve bitirme tezi yazma hizmeti sunmak, 
Performans 
Göstergesi 

Öğrencilere merkez kütüphanedeki 20 adet tam donanımlı bilgisayar 
laboratuarını, fiziki mekan kapasitesine orantılı olarak her yıl artırmak. 

 
Stratejik Amaç 1.2  

EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM PROGRAMLARININ AB ĐLE UYUMUNU SAĞLAMAK 
Hedef Üniversitemizde sürdürülen / sürdürülecek eğitim öğretim 

programlarına eşit veya denk olan Avrupa birliği ülkelerindeki eğitim 
öğretim programlarını web ortamında sanal kütüphane sitesinde 
erişime sunmak,  

Faaliyet Đlgili Avrupa ülkelerindeki eğitim öğretim programları ile işbirliği 
kurarak, eğitim öğretim programları ile ilgili öğrenim çıktılarını ve 
detayları web ortamında öğrencilerimizin veya ilgililerin bilgilerine 
sunmak, 

Performans 
Göstergesi 

Avrupa birliği ülkelerinde her yıl yeni açılan uyumlu en az 3 programı 
web ortamına aktarmak. 



 
Stratejik Amaç 1.3 

YABANCI DĐL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK 
Hedef Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması için görsel ve işitsel 

kütüphane materyalleri sağlamak, 
Faaliyet Her yıl tesbit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yabancı dilde kitap, süreli 

yayın ve elektronik dergi ve veri tabanını seçme, satın alma, bağış, 
değişim ve benzeri yollar ile kütüphane koleksiyonuna kazandırmak, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl 1000 adet yabancı dilde kitap, dergi, elekronik görsel ve işitsel 
diğer kaynakları kütüphane koleksiyonuna ilave etmek. 

 
2. BĐLĐMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELĐK AMAÇLAR 

 
Stratejik Amaç 2.1  

ULUSLARARASI ENDEKSLĐ DERGĐLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK 
Hedef Üniversitemiz araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında ve yayın 

faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, Tübitak ulakbim ekual elektronik 
dergi ve veritabanları için erişim sağlamak, 

Faaliyet Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Tübitak Ulakbim 
Ekual elektronik dergi ve veritabanı üyeliğini kapsamlı bir şekilde 
devam ettirmesi ve periyodik güncellemeleri yapması, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl Tübitak Ulakbim Ekual elektronik dergi ve veritabanına yeni 
eklenen bütün veri tabanlarını erişime açmak, 

 
Stratejik Amaç 2.1  

ULUSLARARASI ENDEKSLĐ DERGĐLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK 
Hedef Üniversitemiz araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında ve yayın 

faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, ilgili alanlarda uluslararası 
elektronik dergi - kitap ve veritabanı erişimi sağlamak, 

Faaliyet Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın, akademik 
birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe imkanları gözetilerek,  
uluslararası elektronik dergi - kitap ve veritabanı satın alımını 
gerçekleştirmesi, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl en az 5 uluslararası elektronik dergi - kitap ve veritabanı erişimi 
sağlamak. 

 
Stratejik Amaç 2.1  

ULUSLARARASI ENDEKSLĐ DERGĐLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK 
Hedef Ulusal ve uluslararası elektronik dergi – kitap ve veri tabanı 

konsorsiyumlarına üyelik, 
Faaliyet Elektronik dergi – kitap ve veritabanı konusunda lider olan Ankos ile 

Tübitak Ulakbim Ekual üyesi olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı’nın, üniversitemize fayda getirecek diğer konsorsiyumlarda 
da üyelik kazanması ve iletişim halinde olması, 

Performans 
Göstergesi 

En az 3 yıl içinde ülkemizde ve dünyadaki bütün elektronik dergi – 
kitap ve veritabanı konsorsiyumlarına üyelik. 



 
 

Stratejik Amaç 2.2  
DĐSĐPLĐNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK 

Hedef Öğretim üyelerine proje çalışmaları için gerekli kütüphane materyalleri 
sağlamak, 

Faaliyet Üniversitemiz araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmak 
üzere, kitap, süreli yayın temin etmek, elektronik kitap - dergi ve 
veritabanları için erişim sağlamak, 

Performans 
Göstergesi 

Fen, sağlık, sosyal alanda süre gelen ve yeni yapılacak projeler için en 
farklı konuda en az 15 adet elektronik kitap - dergi ve veritabanları için 
abonelik sağlamak.    

 
Stratejik Amaç 2.3  

LĐSANSÜSTÜ TEZ KALĐTESĐNĐ ARTIRMAK 
Hedef Üniversitemizde sürdürülen lisansüstü eğitim-öğretim aşamasından biri 

olan tez çalışmaları için gerekli kütüphane materyalleri sağlamak, 
Faaliyet Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerine tez çalışmalarında kullanılmak 

üzere, anabilim dallarınca istenen Türkçe ve yabancı dilde kitap, süreli 
yayın temin etmek, elektronik kitap - dergi ve veritabanları için erişim 
sağlamak, 

Performans 
Göstergesi 

Lisansüstü tez çalışmalarında kullanılmak üzere en az 500 Türkçe ve 
yabancı dilde kitap, farklı konulara 25 süreli yayın ve 15 adet 
elektronik kitap - dergi ve veritabanları için abonelik sağlamak.    

 
Stratejik Amaç 2.4  

BĐLĐMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BĐLĐMSEL TOPLANTILARA KATILIMI 
DESTEKLEMEK 

Hedef Kütüphanecilik alanında her yıl ulusal ve uluslar arası düzeyde 
düzenlenmekte olan toplantılara kütüphane personelin katılımını 
sağlamak ve desteklemek,  

Faaliyet Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ankos, Tübitak 
Ulakbim ve Ünak gibi kütüphane konsorsiyum ve müdürlüklerinin 
düzenleyeceği bilimsel toplantıları için işbirliği içinde olmak, 

Performans 
Göstergesi 

Kütüphanecilik konusunda üniversitemizi temsil etmek üzere her yıl en 
az 3 bilimsel toplantıya katılmak. 

 
3. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELĐK AMAÇLAR 

 
Stratejik Amaç 3.1  

ĐLĐMĐZĐN VE BÖLGEMĐZĐN SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK 
Hedef Đlimiz ve bölgemizin kalkınması için her alanda kütüphane kaynakları 

temin etmek ve web sitesinde yayınlamak, 
Faaliyet Đlimiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu Türkçe ve yabancı dilde kitap, 

süreli yayın temin etmek ve bu materyalleri kütüphane otomasyon 
programında görülmesini sağlamak. Elektronik dergi – kitap ve veri 



tabanı erişimi sağlamak ve bu yönde kurulan çalışma gruplarına 
yardımcı olmak, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl en az 3000 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap ve 100 ayrı 
konuda süreli yayını seçme, satın alma, bağış, değişim ve benzeri 
yollar ile kütüphane koleksiyonuna kazandırmak ve en az ücretsiz ve 
abone 200 veri tabanını erişime açmak.  

 
Stratejik Amaç 3.2  

ĐLĐMĐZ VE BÖLGEMĐZ ĐNSANINA VERĐLEN SAĞLIK HĐZMETLERĐ 
 STANDARTLARINI YÜKSELTMEK 

Hedef Đlimiz ve bölgemiz insanına sağlık hizmetleri konusunda literatür 
sağlamak, 

Faaliyet Sağlık hizmetlerinin her alanında farklı türde Türkçe ve yabancı dilde 
kitap, süreli yayın temin etmek ve elektronik dergi – kitap, veri tabanı 
erişimi sağlamak, 

Performans 
Göstergesi 

Her yıl en az 1500 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap ve 50 ayrı 
konuda süreli yayını seçme, satın alma, bağış, değişim ve benzeri 
yollar ile kütüphane koleksiyonuna kazandırmak ve en az ücretsiz ve 
abone 100 veri tabanını erişime açmak.  

 
4. KURUMSAL GELĐŞMEYE YÖNELĐK AMAÇLAR 

 
Stratejik Amaç 4.1  

KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK 
Hedef Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın alt birimlerinde 

gerekli eğitim toplantıları düzenlemek,  
Faaliyet Belirli periyotlarda kütüphane personeli ile toplantılar yaparak mevcut 

durumu gözden geçirmek ve yapılacak çalışmaları planlamak, 
Performans 
Göstergesi 

Kütüphane personeli ile ayda en az 1 kez toplantı yapmak. 

 
Stratejik Amaç 4.1  

KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK 
Hedef Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 

memnuniyet anketleri düzenlemek,  
Faaliyet Belirli periyotlarda kütüphaneler konusunda anket hazırlamak ve 

paydaşlarımıza uygulamak, 
Performans 
Göstergesi 

Her yıl en az 2 kez memnuniyet anketi düzenlemek. 

 
 
 
 
 
 



Stratejik Amaç 4.2  
KAYNAK KULLANIM VERĐMLĐLĐĞĐNĐ ARTIRMAK 

Hedef Her yerleşkede en uygun alanda kütüphane alanı oluşturmak, 
Faaliyet Akçakoca, Düzce merkez ve Konuralp yerleşkelerinde tek bir  

donanımlı bir kütüphane oluşturmak ve Konuralp Yerleşkesinde 2009 
yılında Fakülte / Yüksekokul kütüphanelerini birleştirerek merkez 
kütüphanede toplamak ve planlamak,   

Performans 
Göstergesi 

Her yerleşke için kütüphane birimlerinin olduğu en az bir kütüphane 
oluşturmak,   

 
Stratejik Amaç 4.3  

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM VE HĐZMET BĐNALARINI TAMAMLAMAK 
Hedef Özellikle Konuralp Yerleşkesinde kendine has bir merkez kütüphane 

binasının yapılması, 
Faaliyet Đleri amaçlı tam donanımlı bir merkez kütüphane binasının 

projelendirilmesi ve üniversite bütçe içerisine alınması veya hibe 
yoluyla özel sekter, vakıf  kuruluşlarına yaptırılması, 

Performans 
Göstergesi 

2014 yılına kadar bir kendine özgü bir merkez kütüphane yapılması. 

 
Stratejik Amaç 4.4  

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK 
Hedef Öğrencilere merkez kütüphanedeki 20 adet tam donanımlı bilgisayar 

laboratuarını, fiziki mekan kapasitesine orantılı olarak her yıl artırmak, 
Faaliyet Öğrencilere araştırma amaçlı internet, veri tabanı, kitap tarama, 

fotokopi, çıktı alma ve bitirme tezi yazma hizmeti sunmak, 
Performans 
Göstergesi 

Her yıl fiziki mekan kapasitesine orantılı olarak tam donanımlı 
bilgisayar, tarayıcı, printer sayısını % 25 oranında artırmak.  

 
Stratejik Amaç 4.5  

PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLĐ ĐLĐŞKĐLER KURMAK 
Hedef Paydaşlarımızla üniversitemizin web sayfasında oluşturulan mail yolu 

ile sürekli iletişim içerisinde olmak ve güncellemeleri yapmak,   
Faaliyet Mailleri sürekli okuyarak cevaplandırmak, 
Performans 
Göstergesi 

Kütüphanecilik alanında farklı paydaşlarımız ile en az 3 mail grubu 
oluşturmak. 

 
Hedef Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın üyesi olduğu Ankos 

konsorsiyumu ve Tübitak Ulakbim Müdürlüğü’nün mail grubu ile 
devamlı iletişim içerisinde olmak,   

Faaliyet Ankos konsorsiyumu ve Tübitak Ulakbim Müdürlüğü’nün mail grubu ile 
ilişkileri güncel tutmak,   

Performans 
Göstergesi 

Gönderilen maillerin tamamına cevap vermek ve uygulamak. 

 
 



Hedef Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın diğer üniversite 
kütüphaneleri ile kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde ilişkileri 
kuvvetlendirmek, 

Faaliyet Diğer üniversite kütüphaneleri ile haberleşmek, ikili ilişkilerde 
bulunmak ve ziyaretler yapmak,   

Performans 
Göstergesi 

Yılda en az 20 üniversite kütüphanesini ziyaret etmek. 

 
 

Stratejik Amaç 4.6  
ÜNĐVERSĐTE BĐRĐMLERĐ VE ŞEHĐR MERKEZĐ ARASINDAKĐ ULAŞIMI 

KOLAYLAŞTIRMAK 
Hedef - 
Faaliyet - 
Performans 
Göstergesi 

- 

 


