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SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ
SOSYAL MEDYA POLİTİKASI
Tanımlar:
SNÜ: Sinop Üniversitesi
Kütüphane: Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya: Sosyal Medya, yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve
iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği dijital platformdur.
Sosyal Medya Uzmanı: Sosyal medyada var olmak, herkes tarafından bilinmek ve en önde
olmak için çaba sarf eden, bilinçli bir şekilde yol gösteren uzmandır.
Z Kuşağı (Dijital Yerli): 1990’ların başında doğan yani teknoloji dünyasının içerisinde
doğan, teknoloji bağımlısı ya da tutkunu değil, teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak
algılayan, arkadaşlık bağlarını ya da bütün iş ve işlemlerini sosyal medya aracılığıyla gideren
bireylerdir.

Bağlam:
Sosyal Medya uzun yıllardır vardı ancak Web 2.0-3.0 teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle
kullanılabilirliğinin boyutlarını aştı ve gündeme oturdu.
Sosyal Medya’nın “Tüm kanallarında varım! Facebook, Twitter, Pinterest, Google+… Ama
insanlar bana yine de ulaşmıyor!” çağın en önemli çelişkilerindendir.
Ulaşabilir olmak, bilinmek sosyal medyada var olmanın değil, ‘aktif’ olmanın neredeyse
zorunlu olduğu bir dönemdeyiz. Kim daha “çok” aktif ise daha önde, kim daha ‘bilinçli”
aktif ise en önde demektir. “Bilinçli aktif” olmak için bilinçli bir yol göstericiye gerek vardır.
Bu da “Sosyal Medya Uzmanı”dır.
Kütüphane olarak sosyal medyada yer alıyorsak ve almaya devam edeceksek mutlaka “Sosyal
Medya Uzmanı”na ve “Sosyal Medya Politikası”na sahip olmalıyız.

Görev:
 Sosyal medyada iş ve işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi için “Sosyal
Medya Uzmanı” belirlemek.
 Sosyal medya uzmanı SNÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı tarafından
görevlendirilir. Kullanıcı hesap adı ve şifreler Sosyal Medya Uzmanı ve Daire Başkanı
tarafından bilinir.
 Yapılan paylaşımlar sosyal medya uzmanı sorumluluğunda, daire başkanlığı
denetimindedir.





Bilgi üretimi teşvik edip, kurumsal sonuçları geliştirmek
Basılı ve elektronik kaynakların entegre çalışmasını sağlamak
Z kuşağı kullanıcılarına kolay ve hızlı erişim sağlamak
Kullanıcıların bilgi becerilerini geliştirme, sorgulayabilme, kendini ifade edebilme
imkânı sunmak

Amaç:
 Kütüphane hizmetlerini, yapılan çalışmaları ve etkinlikleri teşvik etmek, kütüphane
kullanımını arttırmak
 Kütüphanede yapılan çalışmaları hızlı ve güvenilir bir şekilde duyurmak
 Kütüphanenin özelliklerini ön plana çıkarmak
 Bilgiye daha hızlı ve daha iyi erişim sağlamak
 Kullanıcı dostu olmak (kullanıcı neredeyse orada olmak ve kullanıcının sorularına
hızlı yanıt verebilmek)
 Kullanıcılardan geri bildirim almak ve buna göre kütüphanemizi geliştirmek
 Diğer kütüphaneler ve kullanıcılar ile işbirliği sağlamak
Kapsam:
 Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde oluşan haberler ve olayları, koleksiyona yeni
eklenen materyalleri, makaleler, videolar, linkler, vb. çalışmaları içerir.
 Kullanıcı odaklı olduğumuz için, geri bildirim talep eden mesajları içerir.
 Güncel olaylar, tarihi kişiler ile ilgili görsel, video vb. bilgileri içerir.
 Özel ve resmi günlerde kişiye, kuruma, ülkeye özgü paylaşımları içerir.

Sinop Üniversitesi Kütüphanesi Personeli ve Kullanıcılarının Uyması Gerekenler:
1.Sinop Üniversitesi Kütüphanesi resmi sosyal medya hesaplarında ya da “aa.edu.tr”
adresinde yayınlanan içerikleri, linkini vermek suretiyle üniversitenin tanıtımına katkıda
bulunurlar.
2.Sinop Üniversitesi Kütüphanesinin kendi içeriğinde müstehcen söz ve eylemlere yer
verilemez.

3.Sinop Üniversitesi Kütüphanesinin paylaşımlarında hiçbir kimseyi, kurumu, inancı,
ırkı, cinsiyeti, kültürü aşağılayıcı, rencide edici, küçük düşürücü veya hedef gösterici
ifade, ses ve görseller ile gizli bilgi ve belgelere yer verilmez.
4.Sinop Üniversitesinin tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek
veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek görüş ve yorumlarda bulunulamaz.
5. Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde paylaşımda bulunanlar siyasi tercihlerini belli
etmezler veya bu nitelikteki bir oluşumun ya da kesimin propagandalarına yer verilemez.
6.Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde yapılan paylaşımlar kişisel saldırı, hakaret veya
tehdit dil içeremez.
7. Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde paylaşımda bulunanlar şiddeti özendirici,
korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan
onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici içerikleri yayınlayamazlar.
8. Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde yapılan paylaşımlarda potansiyel iftira ifadeleri
kullanılamaz.
9. Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde çalıntı veya telif haklarını ihlal eden (maddi
veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlar)
paylaşımlarda bulunulamaz.
10. Sinop Üniversitesi Kütüphanesinde ticari promosyonlar, reklam veya spam içeren
ibareler ya da logolar paylaşılamaz.
Bilgiyi paylaşmak, tartışmak ya da kendinizi ifade etmeniz için sizi teşvik ederken biz de
sizden saygı ve nezaket ile bunları gerçekleştirmenizi istiyoruz. Bu kurallara uyulmazsa,
“Sinop Üniversitesi Kütüphanesi” sakıncalı mesaj ve içeriği silme hakkını saklı tutar.

