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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI FORMU 

  

Birim/ Alt Birim 

 

ÖDÜNÇ VERME/İADE BİRİMİ 

 

 

 

GÖREV TANIMI  

 

 Ödünç Verme Birimi ile ilgili tüm işlemleri kütüphane otomasyon 

programı üzerinden yapmak, 

 Kütüphane koleksiyonunun okuyuculara ödünç verme/iade işlemlerini 

yapmak, ödünç alınan yayınlar için uzatma işlemini yapmak, 

 Okuyucuların ilişik kesme ve üyelik/üyelik iptali işlemlerini 

gerçekleştirmek,  

 Ön danışma hizmetinde Kütüphane okuyucularını istekleri 

doğrultusunda yönlendirmek, 

 Biriken kitapların işlemlerini yaparak, bulunması gereken salona 

göndermek, 

 Ayırtılan kitapların takibinin yapılmasını ve ayırtma süresi geçmesine 

rağmen ödünç alınmayan kitapların tekrar rafa kaldırılmasını 

sağlamak,  

 Sadece Kütüphane içerisinde kullandırılan ve kimlik karşılığında kısa 

süreli ödünç verilen materyallerin takibini yapmak, 

 Gecikme/kayıp bedellerini okuyuculardan kayıt karşılığı tahsil etmek 

ve alınan ödemelerle ilgili evrakları bir ay (30 gün) içinde 

düzenleyerek İdare onayına sunmak ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı’na teslim etmek, 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında okuyucuların 

kütüphane koleksiyonundan yararlanmaları amacıyla, kaynakların 

telif hakları doğrultusunda fotokopi ve çıktı yoluyla çoğaltılması 

işlemini gerçekleştirmek. 

 Fotokopi makinalarının günlük ve haftalık kontrollerini yapmak, arıza 

durumlarını idareye bildirmek, 

 Yıpranmış kütüphane materyallerini tespit etmek ve onarımı için 

idareyi bilgilendirmek, 

 İzinsiz olarak kütüphane dışına materyal çıkaran okuyucular hakkında 

tutanak tutulmasını sağlamak, 

 Okuyucu iletişim bilgilerinin (e-mail, cep telefonu) güncel tutulmasını 

sağlamak, 

 Sene sonunda yapılan yıllık kitap sayımında salonların kaynak 

sayımını yapmak, 

 İdarece belirlenen durumlarda hafta sonları ve öğlen arası izin 

karşılığında çalışmak, 

 Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol sisteminin tanım 

ve düzenlemelerine uygun olarak yürütmek, 

 Tasarruf tedbiri ilkelerine uygun hareket etmek, 

 İdarece verilecek diğer yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmekle 

sorumludur. 



 

SORUMLULUK   

 Üniversite mensuplarının eğitim öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet 

ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kütüphane kaynaklarını belli 

kurallar ve süre karşılığında ödünç verme/iade işlemi yapmak, 

 Okuyucuların ihtiyaç duyduğu kütüphane materyallerinin telif hakları 

doğrultusunda fotokopilerini çekmek, 

 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, 

 Temel/Orta/İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı, 

 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) 

 Ödünç/İade Birimi Memurları 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


