
 
 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI  
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 

 
 
1.GENEL BİLGİLER 
 
 
 
Özgörev (Misyon) 
Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler 
doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır 
 
 
Özgörüş(Vizyon) 
Çağdaş bilgi hizmetlerini en iyi ve en gelişmiş  şekliyle   sağlayarak gelişmiş araştırma olanaklarının 
sunulduğu  büyük  bir üniversite kütüphanesi olmaktır. 
 
 
Koleksiyon 
Kitap: 24 863 
Dergi: 496 
Tez: 846 
E-Tez: 14 061 
E-Veri Tabanı:  24          
E-Kitap: 48 960 
E-Dergi:94 780 
Multimedya: 339 
 
 
Personel Sayısı 
Daire Başkanı (Bilim Uzmanı Kütüphaneci), 
Şube Müdürü Vekili (Kütüphaneci),   
1 Uzman (Kütüphaneci),  
1 Kütüphaneci,   
2 Memur,  
1 Hizmetli   
 
  
2.TEKNİK HİZMETLER 
 
 
A. Sağlama Hizmetleri 
 

2009  yılı Kütüphane bütçesinin tamamı basılı kitap, dergi ve elektronik kaynak alımları (e-
kitap, e-veritabanı) alımları için harcanmıştır. Elektronik kaynaklar ve süreli yayınların alımları 
tamamlanmış olup, basılı yayınların siparişleri verilmiştir. 2009 yılında gelen bağış yayınlar da 
koleksiyona eklenmiştir. İlgili veriler aşağıdaki tabloda iletilmiştir.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

*2009 verileri  Ocak-Temmuz 2009 Dönemine aittir. 
 
 
 
 

MERKEZ  KÜTÜPHANEYE SAĞLANAN KİTAPLAR 
SATIN BAĞIŞ 

YIL 
Türkçe Yaban. Türkçe Yaban. 

TEZ TOPLAM 

2008 872 209 1 265 100 114 2 560 
2009* 373  485 63 30 951 
GENEL 
TOPLAM 

1 245 209 1 750 163 144 3 511 



 
 
B. Süreli Yayınlar  
 

2009 yılında sağlanması istenen dergilerle ilgili çalışmalar tamamlanarak yeni dergi aboneliği 
yapılmış, gelen bağış dergiler değerlendirilerek kayda alınmıştır. İlgili veriler aşağıdaki tabloda  
iletilmiştir.  

 
 
 

MERKEZ  KÜTÜPHANEYE SAĞLANAN DERGİLER 
SATIN BAĞIŞ 

 
TÜRKÇE YABANCI TÜRKÇE YABANCI 

TOPLAM 

Mevcut 
Dergi 
Sayısı  

106 47 192 16 361 

2008 de 
Yapılan 
abonelikler 

11  87 3 101 

2009* da 
Yapılan 
abonelikler 

12  17 5 34 

GENEL 
TOPLAM 

129 47 296 24 496 

 
*2009 verileri Ocak-Ağustos 2009 Dönemine aittir. 
 

 
C. Kataloglama ve Sınıflama  
 

2008 ve 2009 da satın alınan kaynakların veri girişleri tamamlanmış, bağış gelen kaynakların 
da büyük bir çoğunluğunun veri girişi yapılarak, kullanıma sunulmuştur. 2009 yılında veri giriş 
işlemleri tamamlanarak 5005 kaynak kullanıma sunulmuştur.Yeni gelen yayınlar 
http://kutuphane.balikesir.edu.tr/htm/katalog/yeni_yayinlar.html linkinden görülebilir. 

 
 
3.KULLANICI HİZMETLERİ 
 
 
A. Kaynak Dolaşım 
 

2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde Ödünç Verme, Kütüphaneler Arası Ödünç Verme, 
Kaynak Kullanımı, Kütüphane Kullanımı ve Fotokopi Hizmetleri geçen yıllarda olduğu gibi 
sürdürülmüştür. İlgili veriler aşağıdaki tabloda iletilmiştir.  

 
MERKEZ KÜTÜPHANE YILLIK KULLANIM ÇİZELGESİ 
2008-2009* 

KULLANICI GRUBU 
YARARLANMA 

Akademik Öğrenci İdari 
TOPLAM

ÖDÜNÇ VERME (Ödünç, 
İade, Uzatma ve Üyelik 
Kaydı) 

1 597 18 208 1 447 21 252 

KÜTÜPHANELER ARASI 
ÖDÜNÇ VERME 

53 1  54 

KÜTÜPHANE 
KULLANIMI 
 (Kütüphane Giriş-Çıkış) 

41 528 41 528 

GENEL TOPLAM 1 650 18 209 1 447 62 834 
 
*2009 yılı için  Ocak-Ağustos aylarına ait kullanım verileri alınmıştır. 
 
 
 



 
 
 
 

MERKEZ KÜTÜPHANE FOTOKOPİ 
HİZMETİ 

SAATLER 2008 2009* TOPLAM 
08.00-
12.00 

966 592 1 558 

13.00-
15.00 

733 535 1 268 

15.00-
17.00 

746 521 1 267 

GENEL 
TOPLAM 

2 445 1 648 4 093 

 
*2009 yılı için Ocak-Ağustos aylarına ait kullanım verileri alınmıştır.  
 
 
B.Danışma ve Eğitim Hizmetleri  
 
 

Kullanıcıların bilgi gereksinimleri danışma kaynakları kullanılarak veya internet aracılığı ile 
sağlanmıştır. Kullanıcıların OPAC Katalog Tarama ve kütüphane içindeki bilgi kaynaklarının 
kullanımına ilişkin sorunlarına yardımcı olunmaktadır.  Ayrıca 2008–2009 Eğitim-Öğretim döneminde 
“Elektronik Danışma Hizmeti” ve kütüphane hizmetleri tanıtım ve kaynak kullanımına ilişkin 
“Okuyucu Eğitimi Programı” çalışmaları kapsamında öğrencilere eğitim oryantasyonu yapılmıştır. 
2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde de aynı program sürdürülmeye çalışılacaktır. İlgili veriler 
aşağıdaki tabloda iletilmiştir. 

 
 
 

MERKEZ KÜTÜPHANE DANIŞMA HİZMETLERİNDEN 
YARARLANMA 2008-2009* 

KULLANICI GRUPLARI DANIŞMA  
HİZMETLERİ Akademik Öğrenci İdari 

 
TOPLAM 

Yöneltme 11 147 2 160 
Tarama 129 6 934 10 7 073 
Elektronik 
Danışma 

14 3 3 20 

Kullanıcı Eğitimi 9 2 409 4 2 422 
GENEL TOPLAM 163 9 493 19 9 675 
 
 
*2009 yılı için Ocak-Temmuz aylarına ait kullanım verileri alınmıştır. 
 
 
C. E-Kaynak Yönetim Hizmetleri 
 
 
     Abone Veri Tabanları : 
 

2008-2009 eğitim-öğretim döneminde veri tabanı abonelikleri ANKOS VE EKUAL kapsamında 
sürdürülmüş, eklenen yeni veri tabanı abonelikleri ile e-kaynak koleksiyonu zenginleştirilerek 
gelişimini sürdürmüştür.  

 
İlgili veriler aşağıdaki tabloda iletilmiştir. 
          
 
 
 
 



 
 
 
 

MERKEZ KÜTÜPHANEYE SAĞLANAN ELEKTRONİK 
KAYNAKLAR 

YIL 
 

2008 2009 
E-KİTAP VERİ 
TABANI  

 
1 

 
1 

E-DERGİ VERİ 
TABANI 

 
18 

 
23 

ERİŞİLEBİLEN E-
KİTAP SAYISI 

 
37 563 

 
46 466 

ERİŞİLEBİLEN E-
DERGİ SAYISI 

 
73 927 

 
94 780 

ERİŞİLEBİLEN E-TEZ 
SAYISI 

 
14 000 

 
14 061 

 
 
 
 
 
 
2009 yılı itibariyle veri tabanı abonelikleri 
 
 
 
� ABI Inform Global (Proquest) 
� American Chemical Society (ACS) 
� American Institute of Physics Journals (AIP) 
� Cambridge Online Journal (CUP) 
� Ebrary  (Ebrary)  E-Kitap 
� First Search (OCLC) 
� Hukuk Türk 2009 da eklendi 
� JSTOR (Journal Storage) 
� Mathscience  
� Oxford English Dictionary (OUP) 2009 da eklendi 
� Oxford Groe Art Online (OUP) 2009 da eklendi 
� Oxford University Press (OUP) 
� Science Online (AAAS) 
� British Medical Journal Online (BMJ)  [Ulakbim-Ekual]  
� Ebscohost [Ulakbim-Ekual] 2009 da eklendi 
� Engineering Village /EV2 (ITS) [Ulakbim-Ekual] 
� IEEE / IEE Electronic Library (IEL) [Ulakbim-Ekual] 
� ISI Proceedings (ISI) [Ulakbim-Ekual] 2009 da eklendi 
� Journal Citation Report (ISI) [Ulakbim-Ekual] 2009 da eklendi 
� OWID-LWW [Ulakbim-Ekual] 
� Science Direct (Elsevier)  [Ulakbim-Ekual] 
� Taylor & Francis  
� Web of Science (ISI)  [Ulakbim-Ekual] 
� Wiley-Blackwell 

 
 

 
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz araştırıcıları tarafından 

kullanılan Elektronik Kaynakların kullanım istatistiklerini belirli periyotlarla almakta, kaynakların 
kullanım oranlarını düzenli olarak takip etmektedir. İlgili veriler aşağıdaki tabloda iletilmiştir. 
 
 
 
 



 
 
 
MERKEZ KÜTÜPHANE ELEKTRONİK KAYNAKLAR  
KULLANIMI 
VERİ TABANI ADI 2008 2009* 
ABI Inform Global (Proquest) 10158 4422 
American Chemical Society (ACS) 4127 4653 
American Institute Of Physics Journals (AIP) 2528 1606 
Cambridge Online Journal (CUP) 1709 716 
Engineering Village EV2 (ITS) 2620 8849 
First Search (OCLC) 17519 27794 
Grove Art Online - 64 
HukukTürk - 3056 
IEEE / IEE (Electronic Library) 4010 1711 
JSTOR (Journal Storage) 9764 7889 
Oxford English Dictionary - 195 
Oxford University Press (OUP) 1904 1360 
Science Direct (Elsevier) 78209 28987 
Web of Science (ISI) 25558 16711 
Wiley Interscience- Blackwell Synergy 13293 5447 

 
*2009 yılı için Ocak-Temmuz aylarına ait kullanım verileri alınmıştır. 

 
 

Deneme Veri Tabanları :  
 
 

Abone veri tabanlarının yanı sıra  araştırıcıların farklı veri tabanlarını tanımaları ve elektronik 
kaynak koleksiyonu oluşumuna katkı sağlamaları amacıyla, her yıl olduğu üzere 2008-2009 eğitim-
öğretim yılında da, farklı bilim dallarında 87 e-dergi ve 17 adet e- kitap veri tabanı  deneme 
erişimine  açılmış, araştırıcılara duyurularak kullanımları sağlanmış ve kullanım sıklıkları ile ilgili 
veriler alınmıştır. 

Açılan veri tabanları konusunda ayrıntılı bilgi duyuru arşivi 
http://kutuphane.balikesir.edu.tr/htm/duyurular/duyurular.html  linkinden görülebilir. 

 
 
4.WEB HİZMETLERİ 
 
 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde, üniversitemiz araştırıcılarının Merkez Kütüphane 
kaynak ve hizmetleriyle ilgili her türlü bilgiye daha kolay ulaşmalarını sağlamak, elektronik 
kaynakların seçimini ve kullanımını kolaylaştırmak, verilen hizmetleri ayrıntılı tanıtmak, kullanıcıları 
bilgilendirmek amacıyla Merkez Kütüphane web sayfası yenilenerek geliştirilmiş, yeniden 
düzenlenmiştir. İçerik bilgileri güncellenerek, teknolojik sunum tekniklerinden yararlanılmış, görsel 
ve uygulamaya dönük bilgilendirmeye ağırlık verilmiştir. Sayfa yapılarının daha dinamik,  konu 
başlıkları içeriğine daha hızlı erişim sunan, kullanıcı dostu bir yapılanma içinde tasarlanmasına özen 
gösterilmiştir.  
http://kutuphane.balikesir.edu.tr 
 
 
2008-2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN HEDEFLER 
 
1.Kataloglama Hizmetleri 
 
1. Veri girişi bekleyen  2007 yılı koleksiyonun veri girişleri tamamlanarak kullanıma sunulmuştur. 
2.Güzel Sanatlar koleksiyonu sayısal ve niteliksel açıdan zenginleştirilerek veri girişleri tamamlanmış 
ve  ayrı bir “Sanat Koleksiyonu” alanı oluşturulmuştur.  
3.Görsel-İşitsel Koleksiyonun (videokaset, audiokaset, CD-ROM, DVD, disket, kitap eki olan CD, VCD 
ve mikroform formatında olan kaynaklar ) aktif olarak hizmete sunulması için gereken çalışmalara 
ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, fiziksel ortamın ve bu materyallerin kullanımı için gerekli araç ve 
gereçlerin oluşturulmasına başlanmıştır. Koleksiyon içinde az sayıda yer alan mevcut görsel-işitsel 
kaynakların tasnif ve veri giriş işlemleri devam etmektedir. 
 



 
 
2.Kullanıcı Hizmetleri 
 
 
1.Merkez Kütüphane öğlen saatlerinde de açık tutularak kesintisiz hizmet vermeye başlamıştır. 
2.Yalnızca akademik personelin uzaktan erişimine açık olan elektronik kaynaklara, öğrencilerin de 
erişimi sağlanmıştır. 
3.Koleksiyona katılan tarama ve analiz olanaklarını destekleyen veri tabanı ara yüzü ile, 
araştırıcıların hızlı ve kısa yoldan  bilgiye erişimleri sağlanmış, 
4.Aynı ara yüzün  kütüphanecilere sağladığı  değerlendirme ve analiz olanakları ile, koleksiyon 
seçimi,  verilen hizmetlerin ölçülmesi, kaynak kullanım sıklığı vb bilgilerin kısa sürede elde edilmesi 
ve karşılaştırılmasında teknolojik olanaklardan yararlanılmıştır. 
5.Rezerve koleksiyon oluşturma, geliştirme ve  kullanımı ile ilgili kurallar  belirlenerek,  hizmetin 
başlatılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
6.Tıp koleksiyonun oluşturma çalışmalarına başlanmış, kaynak seçimi konusunda akademik 
personelin görüşleri alınarak  beklentileri belirlenmiştir. 
 
 
 
3. Ayniyat İşlemleri 
 
1.Merkez Kütüphane ve B.İ.İ.B.F. Birim Kütüphane koleksiyonu ayniyat kayıtlarının tamamı 
Üniversiteye satın alınan Ayniyat Programına aktarımı sağlanmıştır.  
2.NEF Birim Kütüphanesi koleksiyon ayırımı Başkanlığımız denetiminde yapılmış, düzenli, doğru ve 
sistemli, güncel kayıtların tutulmamasının saptanması üzerine, NEF birim görevlilerine çalışma planı 
yapılarak, en kısa sürede kayıtlarını güncelleyerek Rektörlük ilgili birimine iletmeleri konusunda 
yardımcı olunmuştur. 
3.Bu konuda yapılan ve yürütülen tüm çalışmalarla ilgili olarak hazırlanan raporlarla  
Rektörlüğümüze bilgi  iletilmiştir. 
 
 
 
4.Otomasyon Sistemi 
 
1.Merkez Kütüphane Otomasyon alt yapısı, server işletim sistemi ve teknik özellikleri güçlendirilmiş, 
güvenliği sağlanmıştır. 
2.Personel bilgisayarları ve kullanıcılara açık olan tarama makineleri, alt yapıları ve teknik özellikleri  
açısından  güçlendirilmiş ve güncellenmiştir.  
3.Kullanılan otomasyon sisteminin B.İ.İ.B.F. de bir uç olarak kurulmuş PC üzerinden çalıştırılarak 
B.İ.İ.B.F. Birim Kütüphane koleksiyonu veri girişlerinin yapılması sağlanmış, ayrı bir veri tabanı 
oluşturulması ile Bliss Otomasyon Sistemine entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. (Tamamlanan veri 
girişleri Başkanlığımızca servera aktarılmakta ve güncellenmektedir) 
4.Bu çalışma ile Birim Kütüphanesi’nde yer alan kaynaklarda sorgulanabilmektedir. 
 
 
 
5.Kütüphanenin Fiziksel Gelişimi 
 
1.Merkez Kütüphanesi binasının yapılmış mimari projesi ile ilgili çalışmalar yapılmış, Başkanlığımız 
görüş ve önerileri doğrultusunda proje üzerinde bazı iyileştirmeler ve değişiklikler yapılması 
sağlanmıştır. 
2.Koleksiyon sayısının artması üzerine mevcut fiziksel alana 50 adet raf eklenmiş ve raflar yeniden 
düzenlenmiştir. 
3.Planlanan kütüphane binası tamamlanana kadar, her yıl artacak kullanıcı ve kaynak sayısı 
düşünülerek mevcut alanın yetmeyeceği, geliştirilen bazı özel koleksiyonların farklı alanlarda hizmete 
sunulabilmesi  açısından,  fiziksel alanın kısa vadeli çözüm önerileri ile  genişletilmesi görüşüyle bazı 
çalışmalar yapılmış, öneriler iletilmiştir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN HEDEFLER 
 

1.Bütçenin, basılı, elektronik ve  görsel- işitsel kaynaklar açısından zengin, nitelikli bir üniversite 
Merkez Kütüphane koleksiyonu oluşturmaya, eğitim ve öğretimi destekleyici  nitelikte koleksiyon 
gelişimine olanak  sağlayacak düzeye çıkarılması için gerekli çalışmaları yapmak.  

 
2.Web sayfası üzerinden sürdürülmekte olan ancak etkin kullanımın sağlanamadığı belirlenen;   
Online Kullanıcı İşlemleri ve Online Form Kullanımı (bilgi, belge istekleri… ) v.b. hizmetlerinin aktif 
kullanımını sağlamak ve konuya öğrenci ve araştırıcıların dikkatini çekmek amacı ile tanıtım ve 
eğitim hizmetlerine ağırlık vermek. 

 
3.BLISS Otomasyon Sistemi program yazılımında yapılması sağlanan iyileştirme ile okuyucu 
kayıtlarında ve   ödünç verme işlemlerinde T.C. kimlik numarası kullanılmasını başlatmak, etiketlerin 
lazer printerdan üretilmesini sağlamak. 

 
4. Online kütüphane katalogu üzerinden tezlerin tam metinlerine erişimi sağlamak amacı ile 
otomasyon sistemindeki düzenlemeleri yapmak. 

 
5. Temel tıp kaynaklarından oluşturulacak,  tıp koleksiyonunun gelişimine ağırlık vermek  

 
6.Görsel ve işitsel kaynak koleksiyonunu zenginleştirerek aktif kullanımını sağlamak için gerekli 
düzenlemeleri yapmak. 

 
7.Elektronik kaynak koleksiyonunu yeni abonelikler ile zenginleştirmek. 

 
8.Basılı kaynak koleksiyonunu sayı ve nitelik olarak arttırmak. 

 
9.Rezerve kaynak koleksiyonunu öğrenci ve öğretim görevlileri açısından geliştirmek ve eğitim-
öğretime destek olmak 

 
10.Kullanıcı eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek yaygın eğitimin her yıl düzenli uygulanması için 
girişimlerde bulunmak. 

 
11.Kütüphanenin fiziksel kullanım kapasitesini ve gereken malzeme sayısını arttırmak (masa, 
sandalye, raf,  bilgisayar… )  

 
12.Personel sayısının arttırılmasını sağlamak. 

 
 
 


