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GÖREV TANIMI FORMU 

  

Birim/ Alt Birim 

 

TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ 

 

 

 

GÖREV TANIMI  

 

 Üniversitenin, eğitim-öğretimini desteklemek ve araştırmalarda 

yardımcı olacak her türlü kütüphane materyalini tespit etmek ve 

Başkanlığa sunmak, 

 Kütüphaneye sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre 

kataloglamak, tasnif etmek ve okuyucuların hizmetine sunmak, 

 Üniversite bünyesinde yapılan akademik araştırma-geliştirme 

çalışmalarının (yüksek lisans, doktora tezleri, projeler vb.) basılı ve 

elektronik ortamda kataloglayıp arşivleyerek okuyucuların 

hizmetine sunmak, 

 Veri tabanlarından yararlanması konusunda okuyuculara eğitim ve 

rehberlik hizmeti vermek, 

 Kütüphaneye sağlanan süreli yayın koleksiyonunu belli bir düzen 

içerisinde kullanıma sunmak, 

 "Açık Erişim Politikası" çerçevesinde açık erişime dahil edilecek 

materyallerin tespiti, basılı kaynakların dijitalleştirilmesi ve uygun 

platformda online hizmete sunulmasını gerçekleştirmek, 

 Kütüphane web sayfasını düzenleyerek, online kütüphane 

hizmetlerinin okuyuculara ulaştırılmasını sağlamak, 

 Kütüphane otomasyon sisteminin takibini, verimli çalışmasını 

sağlamak ve kütüphane personeli ile okuyucuların eğitimini 

sağlayarak rehberlik hizmeti vermek, 

 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, 

 Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin 

gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.  

 

SORUMLULUK 

 

 Üniversitede verilen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 

destekleyen bilgi kaynaklarının tespit edilmesinden okuyucuya 

sunulacak duruma getirilmesine kadar geçen tüm işlemleri yürütmek, 

 İmza yetkisine sahip olmak,  

 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, 

 Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu 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, 

 Temel/Orta/İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak, 

 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) 

 İdari Hizmetler Şube Müdürü 

 Okuyucu Hizmetleri Şube Müdür V. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


