
  

T.C. 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI FORMU 

  

Birim/ Alt Birim 

 

DAİRE BAŞKANI 

 

 

 

GÖREV TANIMI  

 Kütüphane hizmetleri için yeterli kadronun oluşturulmasına yönelik 

gerekli çalışmaları yapmak, temini için Rektörlüğe teklifte bulunmak, 

personelin iş bölümü, hizmet içi eğitimi ve denetimini yapmak, 

 Kütüphaneye gerekli materyaller için bütçe taslağını hazırlayıp 

Rektörlüğe sunmak,  

 Satın alma işlemlerinin, Üniversitenin ihtiyaç ve gelişimi doğrultusunda 

merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını 

sağlamak,  

 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin 

kütüphaneye kazandırılması amacıyla çalışmalar yapmak,  

 Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli her türlü bilgi ve belgenin 

sağlanması ve sağlanan bilgilerin sistematik bir şekilde düzenlenerek 

kullanıma sunulması için personelini organize etmek, önlemler almak 

ve denetlemek,  

 Merkez ve birim kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını 

sağlamak,  

 Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, mevcut ekonomik, fiziki ve 

insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, 

 Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak 

hazırlayacağı raporu her yılsonunda Rektörlüğe sunmak,  

 Bu yönerge gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin 

gerektirdiği diğer çalışmaları yapmaktır. 

 

 

SORUMLULUK 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-

geliştirme faaliyetlerini desteklemek için gerekli her türlü bilgi 

kaynağını sağlamak, düzenlemek, geliştirmek ve okuyucuların bilgi 

kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmaları için bilgi hizmetlerini 

etkin ve verimli bir biçimde yürütmek, 

 İmza yetkisine sahip olmak,  

 Harcama 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 Genel Sekreterliğe 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, Genel Sekretere 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) 

 Şube Müdürleri 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


