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Özet: Teknoloji ve internetteki gelişmeler, bilginin edinilmesi, düzenlenmesi, korunması, 

araştırmacılara sunulması ve yayınlanmasında akademik kütüphanelere ve kütüphanecilere yeni roller 

yüklemektedir. Akademik İletişim Kütüphaneciliği ünvanı ile kütüphaneciler,  akademisyenlerin 

bilimsel çalışmalarının yayın alanının seçilmesi, yayınlanması, derlenmesi, değerlendirilmesi ve 

üniversite yönetimine sunulması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.  

Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan bilimsel çalışmaların 

Kütüphane ve E-Kaynaklar tarafından Akademik Performans Yönetim Sistemi üzerinden takip 

edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, yönetime sunulması aşamaları detaylı olarak açıklanmıştır. 

Ayrıca Akademik Performans Yönetim Sisteminin kütüphane koleksiyonunun gelişimine olan etkisi 

ve akademik iletişim kütüphaneciliği de tartışılmıştır. 
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Scholarly Work Management at Universities and the Role of Libraries:  The Case of Istanbul 

Bilgi University 

Abstract: Technological developments and the raise of the Internet puts extra roles on academic 

libraries and librarians in terms of acquisition of information, its organization, its preservation and its 

accessibility by researchers as well as its dissemination. Librarians titled as Scholarly Communication 

Librarian supports academicians on choosing medium of publication, publishing, compiling, 

evaluating and reporting to university administration.  

With this perspective, the steps of tracking, evaluating, reporting of scholarly work of Istanbul Bilgi 

University academicians on Academic Performance Management System by Library and E-Resources 

have been explained in details. In addition, the impact of the Academic Performance Management 

System on Library’s collection development and Scholarly Communications Librarianship have been 

discussed. 
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ÖZET  

Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi, paylaşılması ve 

gerektiğinde erişilebilmesi kurumsal açıdan önemlidir. Ayrıca akademik çalışmaların hangi alanlarda, 

kimler tarafından, hangi yıllarda yapıldığı bilgisine erişilmesi, bu verilerin online ortamda bir sistem 

dahilinde tutulması, bu veriler üzerinde raporlar alınabilmesi kurumların stratejik planları açısından da 

değerlidir. 

Bilimsel çalışmaların yayınlanması, kullanıma sunulması, korunması ve değerlendirilmesi gibi 

konularda kütüphaneciler ile araştırmacıların işbirliği içerisinde çalışması artık kaçınılmazdır. Bu 

alanda çalışan kütüphaneciler, kütüphanecilik literatüründe Akademik İletişim Kütüphanecisi adı ile 

adlandırılmaktadır. Akademik iletişim kütüphanecisi; 

 Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve telif hakları,  

 Makale yazımı, bir makalenin nerede yayınlanabileceği, dergi ve kitabın etki faktörü, 

 Hakemlik ve editörlük sistemin nasıl çalıştığı, 

 Açık erişim, veri yönetimi ve koleksiyon geliştirme, 

 Bilimsel bilgilerin korunmasını etkileyen bilgi teknolojilerindeki değişiklikler, 

 İntihal yazılımları, 

 Bibliyometri ile ilgili kavramlar, 

 Üniversite sıralama sistemleri gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.  

Bu kapsamda, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalar 

Akademik Performans Yönetim Sistemi (APYS) üzerinden takip edilmekte, değerlendirilmekte, 

raporlanmakta ve yönetime sunulmaktadır. Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını belirli 

aralıklarla APYS sistemine kitap, kitap bölümü, kitap editörlüğü, makale, atıf gibi bilgileri sisteme 

girmeleriyle süreç başlamaktadır. Bilimsel çalışmalarının bibliyografik bilgilerinin doğruluğu,  ulusal 

ve uluslararası indekslerde bulunup bulunmadığı, üniversitenin Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesindeki yeri gibi yayınla ilgili nitelik çalışmaları sistem 

üzerinden devam etmektedir. Kurumsal hafızanın ileriki kuşaklara aktarılabilmesi için bu yayınların 

birer kopyası kütüphane tarafından sağlanmakta ve bu yayınların kullanıma sunulması ile süreç 

tamamlanmaktadır.  

İstanbul Bilgi Üniversitesinde yapılan bu çalışmalar ile;  

 Öğretim elemanlarının, bilimsel yayınlarına gerektiğinde erişebilmelerini sağlanmakta, 

 Yayınların, hangi indekslerde indekslendiği ve bunların etki faktörleri görülebilmekte, 

 Bilimsel yayınların, kütüphanecilik literatürü ve standartları kapsamında bibliyografik 

bilgilerinin oluşturulması, sistemler arasında veri paylaşımı kolaylaşmakta, 

 Kütüphane, yazar ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği oluşmakta, 

 Kütüphane koleksiyonlarının düzenli bir şekilde gelişmesine katkı sağlamakta, 

 Akademik İletişim Kütüphaneciliği ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. 

Yukarıda geniş özeti verilen bu çalışma, üniversitelerde bilimsel çalışmaların yönetimi, kütüphanelerin 

rolü ve akademik iletişim kütüphaneciliği konularında çalışan bilim insanları ve bu konuda çalışma 

yapanlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca bilimsel iletişimde önemli bir role sahip olan üniversite 

kütüphanelerindeki değişim, yeniden yapılanma ve oluşan yeni roller örnek bir uygulama olarak 

paylaşılacaktır. 

 


