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GÖREV TANIMI  

 

KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ 

 

 Kütüphaneye kazandırılan basılı yayınların kullanılan 

otomasyon sistemi üzerinde merkez ve şube kütüphaneler 

dahil olmak üzere tasnif ve katalog kayıtlarını oluşturarak, 

diğer tüm teknik işlemleri (RFID, etiket, barkod, kaşe vb.) 

gerçekleştirip okuyucuların hizmetine sunmak, 

 Kütüphaneye satın alma yolu ile sağlanacak yayınları tespit 

etmek, 

 Satın alma sürecinde idare tarafından verilen görevleri 

yerine getirmek, 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web 

sayfasını düzenlemek, kütüphane hizmetleri ile ilgili 

duyuruları web sayfası üzerinden yayınlamak ve ilgili 

duyuruları ihtiyaç doğrultusunda mail yolu ile kullanıcılara 

iletmek, 

 Ulusal kapsamda yürütülen ve bilimsel kaynaklara ücretsiz 

tam metin erişim sağlamak amacıyla oluşturulan açık erişim 

projesi kapsamında açık erişim hizmetlerini kütüphane 

adına yürütmek,  

 Veri tabanlarının yılsonu kullanım istatistiklerini 

oluşturmak. İstatistikler sonucunda aboneliği devam edecek 

ya da iptal edilecek veri tabanlarının listesini hazırlayarak 

yönetime sunmak, 

 Veri tabanları abonelik süresinde abonelik planlaması 

yapmak. Aboneliği gerçekleştirilen veri tabanlarının 

takibini yaparak ödeme işlemlerinin organize etmek ve 

ödeme planını hazırlayarak kütüphane yönetimine sunmak, 

 Akademik personelden gelen veri tabanı taleplerinin 

araştırmasını yaparak kütüphane yönetiminin 

değerlendirmesine sunmak,  

 Veri tabanı kullanımı hakkında kullanıcı eğitimi organize 

etmek ve eğitim vermek,  

 Deneme erişimine açılan veri tabanlarının takiplerini 

yapmak ve okuyucuların erişimini sağlamak için 

duyurularını yayınlamak, üniversiteye deneme erişimine 



açılması için gerekli işlemleri başlatmak, abonelik 

döneminde değerlendirmeye almak için deneme sonunda 

düzenli olarak kullanım istatistiklerini almak,  

 Her yıl düzenli olarak kütüphaneden talep edilen ilgili 

istatistiki bilgileri ilgili birimlere rapor etmek, 

 Kampüs dışından veri tabanlarından faydalanmak isteyen 

kullanıcıları, kampüs dışı erişim konusunda bilgilendirmek, 

 Kütüphane hizmetleri ve kütüphane otomasyon sistemine 

bağlı aksaklıkları merkez ve şube kütüphaneleri dahil olmak 

üzere sorunları takip ederek, ilgili paydaşlarla çözüm 

üretmek, 

 Satın alma, bağış, değişim ve devir yolu ile kütüphaneye 

temin edilen kaynakların taşınır işlemlerini yapmak, 

 “Bağış, Değişim Ve Devir Yolu İle Sağlanacak Kütüphane 

Kaynakları Seçimi Politikası” gereğince, kütüphaneye 

temin edilen kaynakların seçimi ve değer tespitinde 

bulunup, kütüphane dermesine dahil ederek okuyucu 

hizmetine sunmak, 

 Kütüphaneye temin edilen bağış ve değişim yolu ile 

sağlanan kaynakların değer tespitinde bulunmak, 

 Her yıl Üniversitemizi kazanıp gelen yeni kayıtlı 

öğrencilerimize kütüphane hizmetleri ile ilgili oryantasyon 

programı hazırlamak,  

 Kısmi zamanlı öğrencilerin takibini yapmak, 

 Üniversite bünyesindeki engelli okuyucuların kütüphane 

hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını 

sağlayarak danışmanlık hizmeti vermek, 

 Fiziki yapısı gereği ciltleme ihtiyacı gerektiren süreli 

yayınların cilt birliği (1 yıllık sayıları) sağlanmış olanları 

ilgili birime (üniversitemiz matbaası) cilt için göndermek ve 

takibini yapmak. Otomasyon sistemi üzerinden cilt 

bütünlüğü sağlandığını belirtmek, 

 Düzenli olarak gelen süreli yayın sayılarının tam olması için 

gerekli takibi yapmak, 

 Yıpranmış kütüphane materyallerini tespit etmek ve onarımı 

için idareyi bilgilendirmek, 

 Yılsonunda yapılan sayım işlemlerini gerçekleştiren 

personele teknik destek vermek, 

 Üniversitemiz enstitüleri tarafından hazırlatılan yüksek 

lisans ve doktora tezlerini merkez kütüphaneye temin edip 

basılı ve elektronik olarak tasnif ve katalog kayıtlarını 

oluşturarak hizmete sunmak, 

 İntihal programları ile ilgili kullanıcılara eğitim ve rehberlik 

hizmeti vermek ve kullanım konusunda yardımcı olmak, 



 Okuyucuların talep ettiği kitap, tez ve makalelerin diğer 

üniversite kütüphaneleri ve YÖK tez merkezinden teminini 

sağlamak. Bununla ilgili platformlarda (KİTS, TUBES) 

işlemleri takip etmek, 

 Okuyuculara basılı ve elektronik kaynak sağlamak ve 

kullanımı konusunda rehberlik yapmak, 

 Teknolojik gelişmeleri takip ederek kütüphane 

koleksiyonunu ve kütüphane hizmetlerinin gelişmesine 

katkı sağlamak, 

 Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol 

sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun olarak 

yürütmek, 

 Tasarruf tedbiri ilkelerine uygun hareket etmek, 

 İdare tarafından belirlenen ve sözlü ya da yazılı bir biçimde 

verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur. 

 

SORUMLULUK 

 Eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık için okuyucuların 

ne tür bilgi kaynaklarına gerek duyacaklarını okuyucuların 

taleplerini dikkate alarak belirlemek, bilimsel ve teknik 

gelişmeleri izleyerek bilgi, belgelere kolayca erişilmesi için 

gerekli araç-gereç ve yöntemleri belirleyip düzenlemeleri 

yapmak, bilgi kaynaklarından en iyi şekilde 

yararlanılmasını sağlamak, 

 Görevlerini  etik davranış ilkelerine uygun olarak yerine 

getirmek, 

 Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında idareye bilgi 

vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek, 

 Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol 

sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun olarak 

yürütmek, 

 Yapacağı iş ve işlemleri,  şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli 

kullanılacak biçimde yerine getirmek, 

 Görev ve sorumluluk alanına giren işlemlerin etkin ve 

verimli bir şekilde yürütüp hizmet kalitesini yükselterek 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin başarısına katkıda 

bulunmak, 

 Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Birim 

Amirlerine karşı sorumludur. 

  

BECERİ VE 

YETENEKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak, 

 Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu 

olmak, 

 Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak, 

bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve 

standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler 



verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, 

geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 

 Temel/Orta/İleri düzeyde bilgisayar, internet kullanmak,  

 Temel/Orta/İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak, 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

 Analitik düşünebilme, analiz yapabilme, empati kurabilme, 

sorumluluk alma,  sorun çözebilme ve sonuç odaklı olma, 

etkin yazılı/sözlü iletişim kurabilme, hızlı düşünme ve karar 

verebilme, hoşgörülü ve sabırlı olma,  ekip çalışmasına 

uyumlu ve katılımcı olma,  değişim ve gelişime açık olma, 

planlama ve organizasyon yapabilme düzenli ve disiplinli 

çalışma niteliklerine sahip olmak. 

 YEDEĞİ 

(Aynı Görevi Yapacak 

Diğer Kişi) 
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