
Sorumlu Birim  İlgili Güçlü/Geliştirmeye Açık Yön Nedir? Eylem Planına Göre Yapılması Gerekenler Nelerdi? Eylemler Nasıl Uygulandı?

Üniversitemizde 24 saat açık bir kütüphanenin 

varlığı ve öğrencilerimize ve öğretim 

elemanlarımıza salgın döneminde kitap, süreli 

yayınlar, vb. her türlü kaynağa uzaktan erişim 

yoluyla ulaşılabilme kolaylığının sağlanması

Bilimsel yayınlarda nitelik artışını sağlamak için 

birimlerde farkındalık sunumları, destek sağlanması 

gibi teşvik edecek uygulamaların yapılması

Bilimsel yayınlarda önemli ölçüde nicelik ve nitelik 

artışının olması

*Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda 

tüm birimlerimizin misyon, vizyon ve temel 

değerlerini tanımlamış olması

*Birim ve idari faaliyet raporlarının düzenli olarak 

yayınlanması

*Tüm birimlerde stratejik plan izlemlerinin 

yapılması

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı

PTOGK

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı,

PTOGK,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı

Genel Sekterlik ve Tüm Birimler

Tüm Birimler

*Birim Kalite Komisyonu tarafından Temmuz ve Ocak aylarında 

kontroller yapılmıştır. Birim stratejik plan izleme ve değerlendirme 

raporu komisyon tarafından incelenmiş ve web sayfasında 

yayınlanması uygun görülmüştür.

*Tüm birimlere kitap talepleri için resmi yazı 

gönderildi. (Kanıt:1)

*Tüm personele kütüphaneye alınmasını istedikleri 

kitaplar için E-posta gönderildi. (Kanıt:2) 

*Öğretim  elemanlarının  açıktan  atanma  ve  

yükselme  kriterlerinde  kullanılmak üzere,  başvuru  

dosyalarına  Kütüphane  koleksiyonunda  yer  

almayan  en  az  10  (on)  kitap  eklenmesi hakkında 
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*Kütüphaneye satın alınacak kitaplar ile abone 

olunacak dergi ve veritabanlarının tespiti ve 

değerlendirilmesi için komisyon toplantıları yapıldı 

(Şubat 2022 - Kasım 2022). (Kanıt:3,4,5)

*Komisyon tarafından belirlenen 6600 adet basılı 

kitap alındı. (Sistemde kayıtlı)

*2022 yılında 20 adet veritabanı için lisans 

anlaşmaları yapıldı.

*2022 yılında abone olunan veritabanlarını ve 

elektronik kaynakları üniversite dışından da 

erişilebilmesi  için VETİS (Veritabanı Erişim ve 

İstatistik Sistemi) programına abonelik yapıldı. 

(Kanıt 6)

* Konu ile ilgili alanında uzman firma yetkilileri 

tarafından bilgilendirme toplantıları ve

eğitimler düzenlenmiştir. (Haziran-Aralık 2022) 

(Kanıt 7,8,9)

* Alan bazlı olarak SCI, SSCI ve AHCI indeksli 

dergilerde yayın yapma, yayın gönderme süreçleri, 

uygun dergi bulma, yazım stratejileri gibi konularda 

alanında uzman akademisyenler tarafından 

oluşturulmuş eğitim videolarını içeren AYEUM 

veritabanına 1 ay süreyle deneme erişimi açılmıştır. 

(Kanıt 10)

* Uluslararası dergilerde yayın yapmak, nitelikli 

literatür araştırması ve uluslararası saygın 

indekslerde dergi bulma konularında eğitim ve 

seminerler düzenlenmiştir. 

(Kanıt: 11,12,13,14,15,16,17)

* Öğretim elemanlarının sürekli yararlanmasını 

sağlamak üzere veritabanlarına yönelik kullanım ve 

erişim konularında video sunusu hazırlanmış ve web 

sayfamızda yayınlanmıştır. (Kanıt: 18)

* Web of Science'ta indekslenen Bartın Üniversitesi 

adresli yayınların listesi akademik birimlere resmi 

yazıyla gönderilerek eksik veya yanlış yayınların 

tespit edilmesi sağlanmıştır. (Kanıt 19)

*Başkanlığımızın misyon, vizyon ve temel değerleri 

birim internet sayfasında paylaşılmıştır. (Kanıt: 21)

* Birime yeni başlayan personele uyum eğitimi 

verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon 

ve temel değerleri hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır (Kanıt 22)

*6 aylık periyotlarla stratejik plan izleme ve 

değerlendirmeleri yapılmaktadır. (Temmuz 2022- 

Ocak 2023)

*İzleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan rapor 

Birim web sayfasında yayınlanmıştır.

(Kanıt: 23)

*Birim ve idari faaliyet raporları düzenli olarak her 

yıl Ocak ayında hazırlanarak web sayfamızda 

yayınlanmaktadır. (Kanıt: 24)

*Uygulamalar mevcut şekliyle devam ettirilecektir.

*Kütüphane kaynaklarının artırımı için Kütüphane 

Komisyonunca çalışmalar yürütülecektir.

Araştırmacıların çalışmalarını nitelik bakımından artırabilmesi 

için gerekli fonlar hakkında ve yayın süreçlerinde dergi 

seçimleri ve indeksler hakkında bilgilendirme toplantıları 

planlanacaktır.

*Bu artışın sürdürülmesine yönelik gerekli bilgilendirme ve 

eğitimlere devam edilecektir.

*Atama ve yükseltme yönergesinde artışın devamını sağlayacak 

ve farkındalığı artıracak değişiklikler yapılacaktır.

*Tüm birimler misyon, vizyon ve temel değerlerini birim 

internet sayfasında paylaşacaktır.

* Kuruma yeni başlayan personele uyum eğitiminde 

Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

*Birimler 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme 

ve değerlendirmelerini yapacaklardır (Temmuz 2022- Ocak 

2023)

Eylemler Nasıl Kontrol Edildi? 

Kontrol Et Basamağındaki Sonuçlar Neler?

Eylem, Güçlü Yönlerin Güçlü Yön Olarak Devam Etmesini, 

Geliştirmeye Açık Yönün ise Güçlü Yöne Evrilmesini Sağladı Mı?

*Eylemler ilgili göstergenin güçlü yün olarak kalmasını sağlamıştır. 

Kütüphanemizin güçlü yönü olan 7/24 saat hizmet verme uygulaması devam 

edecektir.

*Kütüphane kaynaklarının artırımı için eylemler takip edilerek 2023 yılında 

satın alınacak basılı kitap ve abone olunacak veritabanları listeleri 

hazırlanarak görüşülmek üzere Kütüphane Komisyonuna sunulacaktır.

*Abone olunan veritabanları ve elektronik kaynaklara uzaktan erişim 

yoluyla ulaşılabilme kolaylığı sağlanmış olup güçlü yönümüz olarak devam 

etmesi sağlanacaktır.

*Eylemler ilgili göstergenin güçlü yün olarak kalmasını sağlamıştır. 

*2023 yılında eğitim planlaması yapılarak uygulanacaktır. 

*AYEUM veritabanına abonelik yapılarak akademik personele nitelikli 

yayın yapma konusunda eğitim videolarıyla destek verilerek güçlü 

yönümüzün devam etmesi sağlanacaktır.

*Eylemler ilgili göstergenin güçlü yün olarak kalmasını sağlamıştır. 

*Güçlü yönümüzün devam etmesi için 2023 yılında da eğitimlere devam 

edilecektir.

*Eylemler ilgili göstergenin güçlü yün olarak kalmasını sağlamıştır. 

*Birimler tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin görünürlüğü ve

uygulanması sağlanacaktır.

*Eylemler ilgili göstergenin güçlü yün olarak kalmasını sağlamıştır. 

*İkinci dönem hazırlanacak olan Birim Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşmeyen hedeflerle ilgili olarak 

eylem planları oluşturulacaktır. 

*Gelen listeler kontrol edilerek, talepte bulunmayan birimlere telefon 

edilerek yazıya cevap verilmesi istendi.

*Satın alınan kitaplar ve abone olunan veritabanları Muayene ve 

Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve tutanak altına 

alınmıştır.

*2022 yılının ikinci 6 aylık sürecinde toplamda 3 adet eğitim 

düzenlenmiştir.

*1 adet veritabanı erişime açılmıştır. AYEUM veritabanında 1 aylık 

süre boyunca 164 eğitim videosu izlenmiştir.

*2022 yılı sonunda SCI, SSCI ve AHCI indeksli dergilerde Bartın 

Üniversitesi adresli yayın sayısı 2021 yılına göre artış göstermiştir. 

Buna göre 2021 yılında 297 olan yayın sayısı 300'e yükselmiştir. 

İndeksleme devam etmekte olup Ocak ayı sonunda bu sayısnın daha da 

artması beklenmektedir. 

- Scopus indeksli dergilerde ise 2021 yılına göre %37,35'lik artış 

göstererek 2022 yılındaki yayın sayısı 467'ye yükselmiştir.

*Bilimsel yayınlardaki nicelik ve nitelik artışı uluslararası saygın 

dizinler olan Web of Science ve Scopus'tan takibi yapılarak 

kütüphane web sayfasında "Bibliyometrik Analiz" başlığı altında 

yayınlanmaktadır. Veriler 15 günde bir güncellenmektedir.

(Kanıt: 20)

*Birim Kalite Komisyonu tarafından misyon, vizyon ve temel 

değerlerin yayınlanıp yayınlanmadığı kontrol edilmiştir.

*Uyum eğitim tutanakları kontrol edilmiştir.



*Paydaş geri bildirimleri almada kullanılan RİMER 

sisteminin etkin ve faydalı kullanımı ve bu kanallara 

güven duyulması

*Paydaş anketleri uygulamalarının her yıl düzenli 

olarak gerçekleştirilmesi

*İdari personelin karar alma süreçlerine katılım 

sağlaması

*Bazı birimlerde danışma kurullarının aktif olarak 

işlemesi

Tüm Birimler

*Anketler Kalite Koordinatörlüğü web sayfasıda yaınlanmaktadır.

*Başkanlığımız tarafından yapılan anketler ise Birim web sayfamızda 

paylaşılmıştır.

*Birimde yapılan toplantılara katılan idari personel

kayıt altına alınmıştır.

*Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

her yıl düzenli olarak anketler yapılmaktadır.

*Ayrıca Başkanlığımız tarafından da 2021 yılı 

aralık ayında yüzyüze kullanıcı memnuniyet anketi 

yapılmış ve sonucu web sayfamızın "Duyurular" 

alanında yayınlanmıştır. (Kanıt: 25)

*İdari personelin toplantılara katılımı sağlanmıştır.

(Kanıt 26)  (Yıl Boyunca)

*Anketler her yıl sonu ihtiyaç dahilinde güncellenerek 

kullanılmaya devam edilecektir.

*İdari personelin karar alma süreçlerine katılımının 

sağlanmasına devam edilecektir. 

Toplantıların belirli periyotlarla yapılması (15 günde bir veya ayda bir) 

için 2023 yılı için planlama yapılacaktır.


