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I.  GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Yerli ve yabancı yayın dünyası ile uluslararası kuruluşların yayınlarını izler, 

sağlama yöntemlerini saptar ve sağlar; 
(2) Sağlanan yayınların uluslararası düzeyde kataloglara ayırım hizmetleriyle konu 

başlıklarının hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlar; kitap koleksiyonun 
otomasyon hizmetlerini yürütür; 

(3) Gazete ve dergilerin abone, izleme ve duyuru hizmetleriyle katalog 
etkinliklerini yürütür; 

(4) Milletvekillerinin, Komitelerin ve Örgüt çalışanlarının bilgi ve belge 
gereksinimlerini karşılar, referans hizmetleri ile bilgi yayımı ve ödünç verme 
hizmetlerini yürütür; 

(5) Örgütün gereksinimleri doğrultusunda kaynakçalar hazırlar, yayımlanmasını 
sağlar ve bu amaca yönelik bilgi bankaları oluşturur; 

(6) Gazete, dergi, tutanak ve Resmi Gazete ve yasal mevzuat başta olmak üzere, 
Örgütün güncel ve gelecekteki gereksinimlerine yanıt verebilecek nitelikte 
dokümantasyon çalışmaları yapar; 

(7) Bilgi işlem sistemleriyle ilgili her düzeydeki çalışmaları yürütür; 
(8) Milletvekillerinin yasama ve denetim çalışmaları ile ilgili olarak istekleri 

doğrultusunda araştırmalar yapar; durum raporları düzenler ve gerektiğinde 
bunların yayına hazırlanmasını sağlar; 

(9) Aktüaliteyi izler, güncel konularda isteğe bağlı kalmadan araştırma yapar, 
sonuçları rapor yada bilgi profili haline getirir; bilgi bankaları oluşturur, 
kaynakçalar hazırlar; 

(10) Daha alt derecedeki Kütüphane ve Dokümantasyon memurlarını yetiştirme, 
yapacakları çalışma ve araştırmalarda onları yönlendirme ve onların hizmete 
yatkınlıklarını, aralarında işbirliği ve işbölümü sağlama yönünde amirine 
yardımcı olur; 

(11) Amirlerinin vereceği benzeri nitelikte görevleri yönerilere uygun olarak yerine 
getirir; ve 

(12) Görevlerinin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesinden 
amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
(1) Kütüphanecilik dalında bir fakülte, yüksek okul veya akademiyi bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

Ancak üç yıl çalışma olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde bir alt derecede en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Araştırma ve Rapor yazma tekniklerini bilmek ve yazılı ve sözlü anlatım 
yeteneğine sahip olmak; 

(4) Đngilizce veya yabancı başka bir dil bilmek tercih nedenidir. 
(5) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 


