
  

T.C. 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI FORMU 

  

Birim/ Alt Birim 

 

İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ 

 

 

 

GÖREV TANIMI  

 

 Yıllık ödeme dönemleri planı çerçevesinde ödemeleri takip etmek, 

kütüphanenin her türlü satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve 

malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasını sağlamak, 

 İdari büro ve mali işlerin yürütülmesinde, iç kontrol sisteminin etkin bir 

şekilde işlemesini, takip ve koordinasyonunu sağlamak,  

 Kütüphane taşınır kayıt işlemleri ve ayniyat kapsamındaki çalışmaların 

kontrolünü yapmak, düzenli yürütülmesini sağlamak, 

 Kütüphane çalışmaları kapsamındaki yapılan tüm yazışmaları takip etmek ve 

hazırlanmasını sağlamak, 

 Birimin ve personelin teknik donanım, malzeme, büro malzemesi ve çalışma 

koşullarına ilişkin kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve sağlanmasını takip 

etmek, 

  Kütüphanenin açık olduğu günler için mesaileri ayarlamak, çalışma 

saatlerini ve günlerini gösteren nöbet çizelgelerini personele tebliğ ettirmek 

ve takip etmek,  

 Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve 

faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını sağlamak, 

okuyucu salonlarının kontrol ve denetimini yapmak,  

 Engelli okuyucularla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,  

 Kütüphane binası içi ve dışının temizlik, bakım-onarım ve düzenini 

sağlamak,  

 Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönergede belirtildiği şekilde Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek, 

 Kısmi zamanlı ve stajyer olarak çalışan öğrencilerin geliş gidişlerini kontrol 

etmek ve puantajlarını düzenletmek, 

 İlgili müdürlüğe bağlı personelin iş eğitimi, görev dağılımı, izin planlaması 

ve çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp 

yapılmadığını takip etmek, 

 Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, mevcut ekonomik, fiziki ve insan 

gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, 

 Kütüphane hizmetleri hakkında hazırlanan yıllık faaliyet raporunu her yıl 

sonunda Başkanlığa sunmak, 

 Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin 

gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. 

 

SORUMLULUK 

 Okuyucuların kütüphane hizmetlerinden yararlanma, bilgi kaynaklarına 

ulaşma ve okuyucular için gerekli teknik ve eğitsel ortamı hazırlama amacıyla 

yapılacak tüm idari işlemleri ve destek hizmetlerini yürütmek, 

 İmza yetkisine sahip olmak,  

 Gerçekleştirme yetkisi kullanmak, 

 Sorumluluk alanı içindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, 

yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor 

isteme işlemlerini yürütmek, 

 Görevlerini  etik davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirmek, 

 Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş 

ve işlemleri yerine getirmek, 



 Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

 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 

yürütülmesini koordine etmek suretiyle hizmet kalitesini yükselterek Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin başarısına katkıda bulunmak, 

 Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken, Başkanlığa karşı sorumludur. 

 

  

BECERİ VE 

YETENEKLER  

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

 Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak, bilgi ve belge 

yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve 

verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, 

geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek, 

 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk/idare gereklerini bilmek, görevinin 

gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

 Temel/Orta/İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanmak, 

 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, düzenli ve disiplinli 

çalışma, planlama ve organizasyon yapabilme niteliklerine sahip olmak. 

 

 YEDEĞİ 

(Aynı Görevi 

Yapacak Diğer 

Kişi) 

 Teknik Hizmetler Şube Müdürü V. 

 Okuyucu Hizmetleri Şube Müdür V. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


