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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI FORMU 

  

Birim/ Alt Birim 

 

SALON HİZMETLERİ 

 

 

 

GÖREV TANIMI  

 

 Kitap salonunun genel düzenini sağlamak,  

 Ödünç verme birimine iade edilen kaynakları teslim alarak 

sınıflama/yer numarasına göre raflardaki yerlerine yerleştirmek, 

 Raflara yerleştirilen kitapların düzenini periyodik olarak takip 

etmek, 

 Okuyucu salonlarında masa ve sandalyelerin sürekli temiz ve 

yerli yerinde olmasını sağlamak, masa üstünde bırakılan kitapları 

sınıflama/yer numarasına göre raflardaki yerlerine yerleştirmek, 

 Yıpranmış kütüphane materyallerini tespit etmek ve onarımı için 

idareyi bilgilendirmek, 

 Sene sonunda yapılan yıllık kitap sayımında salonların kaynak 

sayımını yapmak, 

 Raftaki yayınları arama ve bulma konusunda okuyuculara 

yardımcı olarak danışmanlık hizmeti vermek ve çalışma ortamını 

sağlanmasına yardımcı olmak, 

 Çanta veya özel eşyalarını bırakarak masaları işgal eden, 30 

dakikayı aşkın süre masasına dönmeyen okuyucunun eşyalarını 

eşya köşesine koyarak masayı boşaltmak ve başka bir okuyucuya 

tahsis etmek. Okuma salonunda bir okuyucunun başka bir 

okuyucu için yer ayırmasına izin vermemek, 

 Kısmi zamanlı çalışan öğrencileri eğitmek ve çalışmalarını takip 

etmek, 

 Enstitülerden gelen basılı yüksek lisans ve doktora tezlerini 

kapalı raf sistemi şartlarına uygun olarak arşivlemek ve 

güvenliğini sağlamak, 

 Okuyucular tarafından talep edilen basılı yüksek lisans ve 

doktora tezlerinin okuma salonlarında kontrollü bir biçimde 

kullanımı sağlamak, 

 İdarece belirlenen durumlarda hafta sonları ve öğlen arası 

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 

 Okuyucuların kütüphane kaynaklarına daha kolay bir şekilde 

erişimini sağlamak amacıyla raf ve yönlendirme hizmetlerini yerine 

getirmek, 

 Kitap salonunun raf ve genel düzenini 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, 

 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) 

 Salon Görevlisi Memurları 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


