Tablo 1. Üniversite Bazında GZFT Listesi
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

1. Açık Ders Malzemeleri platformuna artan akademisyen ilgisi ve sunulan ders sayısı
artışı
2. Üniversitemiz adresli uluslararası indekslerde yer alan yayın sayısı
3. Açık erişim yayınlar ile eğitim ve öğretime bilimsel ve ücretsiz destek
1. Artan veri tabanı, e-dergi ve e-kitap koleksiyonu ile yayınlara 7/24 erişim imkânı
2. Zengin kütüphane koleksiyonu ile araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilgiye erişim
imkânı.
3.
1. Birim kütüphanelerinin çalışma saatlerinin uzaması, 7/24 hizmet sunan
kütüphanelerimizin olması
2. Bilimsel gelişimi artırmak için yapılan yerinde ve genel eğitimler
3.

1. Kütüphanelerin, eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu kavramının
henüz benimsenmemiş olması
2.
3.

Kurumsal Gelişim

1. Birimimiz kendine ait bütçesi olması
2. Mesleki konferans, çalıştay ve eğitim programlarının izlenmesi ve katılımın sağlanması
3.Birim kütüphaneleri ile koordinasyon ve hizmet içi eğitim toplantıları

1. Birim kütüphanelerinde yeterli sayı ve nitelikte mesleki ve idari personelin olmaması
2. Çok yerleşkeli yapımızdan ötürü merkezi, modern bir kütüphane binasının olmaması
3.

Girişimcilik (2)

1. Kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarına etkin ve aktif katılım
2.
3.

1.
2.
3.

Temel Akademik Faaliyetler

Eğitim-Öğretim

Araştırma

Hizmetler (1)

1. Artan öğrenci ve personel sayımız paralelinde mevcut bütçenin yetersizliği
2.
3.
1. Mevcut kütüphane binalarının fiziki ve donanımsal yetersizlikleri
2.
3.

Fırsatlar

Tehditler

Eğitim-Öğretim

1. Zamana ve mekâna bağlı olmadan verilen bilgi hizmeti
2.
3.

1.
2.
3.

Araştırma

1. Ulakbim-Ekual uygulaması ile veri tabanı aboneliklerinin artması.
2.
3.

1. Döviz kurlarında yaşanan artışların mevcut ve yeni abonelikleri olumsuz etkilemesi
2. Basılı ve elektronik yayın fiyat artışları, yayıncı politikaları ve tekelleşme
3. Ulakbim-Ekual uygulaması ile veri tabanı aboneliklerinin azalması veya devam
etmemesi

Hizmetler (1)

1. Teknolojik gelişmelerin kütüphane hizmetlerine yansıması
2.
3.

1. Artan kullanıcı sayısı doğrultusunda kütüphane çalışma alanlarının yetersizliği
2. Birim bütçesinde yaşanabilecek kısıtlama
3.

Kurumsal Gelişim

1. İç ve dış paydaşlar ile etkili iletişim
2. Mesleki gelişmeler
3.

1. Mesleki personel alımının olmaması veya azalma
2.
3.

Girişimcilik (2)r

1. Ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarına katılma ve yararlanma olanakları
2.
3.

1.
2.
3.

(1) Hizmetler, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri haricinde; topluma sunulan hizmetler, sağlık hizmetleri, öğrenciye sunulan (barınma, beslenme, spor vb.) hizmetler, idari ve akademik personele
sunulan hizmetleri kapsamaktadır.
(2) Girişimcilik, özel sektör, sanayi ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan her türlü iş birlikleri ile patenti alınan buluşların ürün ve hizmete dönüştürülmesi üzerine yapılan tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.
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Tablo 2. Birim Bazında GZFT Listesi
Birim Adı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İç Çevre
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Köklü ve güçlü bir üniversitenin bünyesinde bulunma

Çok yerleşkeli yapımızdan ötürü merkezi, modern bir kütüphane binasının olmaması

Zengin basılı, elektronik kaynak ve yazma eser koleksiyonuna sahip olunması

Mevcut kütüphane binalarının fiziki ve donanımsal yetersizlikleri

Artan veri tabanı, e-dergi ve e-kitap koleksiyonu ile yayınlara 7/24 erişim imkanı

Birim kütüphanelerinde yeterli sayıda mesleki ve idari personelin olmaması

Mesleki yönetici ve personelin varlığı

Kütüphanelerin, eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu kavramının henüz
benimsenmemiş olması

Açık Erişim Sistemimizin gelişerek devam etmesi, Açık Ders Malzemeleri platformuna artan
akademisyen ilgisi

Artan öğrenci ve personel sayımız paralelinde mevcut bütçenin yetersizliği

Mesleki konferans, çalıştay ve eğitim programlarının izlenmesi ve katılımın sağlanması
Birim kütüphanelerinin çalışma saatlerinin uzaması, 7/24 hizmet sunan kütüphanelerimizin
olması
Birimin kendine ait bütçesi olması
Kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarına etkin ve aktif katılım
Birim kütüphaneleri ile koordinasyon ve hizmet içi eğitim toplantıları
Bilimsel gelişimi artırmak için yapılan yerinde ve genel eğitimler

Dış Çevre
Fırsatlar

Tehditler

Teknolojik gelişmelerin kütüphane hizmetlerine yansıması

Basılı ve elektronik yayın fiyat artışları, Yayıncı politikalarında olası değişiklikler ve tekelleşme

Ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarına katılma ve yararlanma olanakları

Döviz kurlarında yaşanan artışların mevcut ve yeni abonelikleri olumsuz etkilemesi

Mesleki gelişmeler

Artan kullanıcı sayısı doğrultusunda kütüphane çalışma alanlarının yetersizliği

İç ve dış paydaşlar ile etkili iletişim

Ulakbim-Ekual uygulaması ile veri tabanı aboneliklerinin azalması veya devam etmemesi

Ulakbim-Ekual uygulaması ile veri tabanı aboneliklerinin artması

Mesleki personel alımının olmaması veya azalma

Zamana ve mekâna bağlı olmadan verilen bilgi hizmeti

Birim bütçesinde yaşanabilecek kısıtlama
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