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Kütüphane kaynaklarını tanıtmak,
Web sayfasındaki güncellemeleri yapmak,
Abone veritabaniarından düzenli olarak kullanım istatistiklerini almak ve analiz yapmak..
Abone olunan veya olunması dUşUnUlen veri tabanıarı ile ilgili çalışmaları )i1rutmck.
Veri tabanı ile ilgili kuralları kullanıcılara iletmek,

i- Yeni abone olunan ve deneme erişimine açılan veritabanlarının açıklama bilgilerini açıklamak ve \..,"cbsitesinden
!erişime açılmasını. elektronik kaynaklarda yapılan güncellemelerden kullanıcıları haberdar etmek için duyuru
!hazırlamak kütUphane \\'eb sayfasına konularak veya tüm personelin maillerine göndennek üzere paylaşmak.
i- Elektronik kaynakların kuJlanıml ile ilgili kullanıcılara eğitim vermek.

GÖREV VE i~Kuıüp~~e koleksiy?"una sağlanan her türlü bilgi kaynağının AACR2 ye göre MARC formatında kataloglama
:ışlemlerını gerçekleştırmek.

SORUMLULUKLARı i- Kütüphane koleksiyonuna sağlanan hcr türlU bilgi kaynağının Library of Congress Sınıflama sistemine göre
!konu başlığı ve yer numarası vermek,ı- Materyale ait sağlama bilgilerini. demirbaş bilgisi olarak bilgisayar ortamına aktannak.ı- Kütüphane koleksiyonu için otorite ve konu başlıkları ile ilgili çalışmaları yürütmek.ı- KütUphanecilik alanındaki gelişmelerle ilgili seminer ve konferansıarı izleyerek yeni teknolojilerin kUtüphaneye
19innesi için çalışmalar yapmak.ı- Kendine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.ı- Görevli bulunduğu birim ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.ı- Daire Başkanı / Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri vapmak., .,
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YETKiLERi
,
ı- Müdürlükçc hazırlanan evraklara imza - paraf atmak.
,
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iBeceri ve Ydenekler
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i- Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
! - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
! - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
! - 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bunlara baglı düzenlemeler

Bilgisayar ve internet kullanımı
Analitik düşünebilme
Analiz yapabilme
Sorun çözme
Muhakeme yapabilme
Sonuç odaklı olma
Düzenli ve disiplinli çalışma

:- Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
i- Müzakere edebilme

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum.
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Görevimi burada,ONA YLA YAN
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