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BİRİMİ

GÖREV ADI

GÖREV İÇİN 
ASGARİ 

4. Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda eğitimi desteklemek amacıyla süreli yayın seçimi, 
sağlandıktan sonra kayıt ve takibi, düzenlenmesi, cilde hazırlama ve kullanıma sunma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
5. Görsel-İşitsel Koleksiyon, CD-ROM, DVD, disket, VCD, CD (kitap eki) vb. formatlarda olan kaynaklar ve bu materyallerin kullanımı için 
gerekli araç ve gereçleri sağlamak.

18. Görevi ile ilgili süreçleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri 
ve kurallarına uygun olarak yürütmek.

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimine gönderilecektir.

İmza :

İmza :

ONAYLAYAN

Unvanı            
Adı Soyadı :

Unvanı            
Adı Soyadı :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2021

 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GÖREV ALANI

YASAL 
DAYANAK

3. Kütüphaneye sağlanan kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel ve elektronik kaynakların; kolay ve çabuk biçimde okuyucuya ulaşılmasını 
sağlayacak şekilde sınıflanması, konu başlıklarının verilmesi, kataloglaması vb. teknik işlemlerinin yapılarak düzenlenip, kaydedilmesini ve bu 
işlemler neticesinde kullanıcı memnuniyetini sağlamak.

Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.

9. Belirtilen görevlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar, faaliyetler ve ortaya çıkan sorunlarla ilgili rapor ve istatistik hazırlanmasını sağlamak.

16. Kendisine bağlı olan birimlerin günlük çalışmalarını takip ederek, iş akışının düzenli olmasını kontrol eder ve denetimini sağlar. İleriye doğru 
yapılacak işleri planlar uygulama koyar.
17. Şube Müdürlüğüne bağlı personel odaları ve öğrencilerin kullandığı süreli yayın okuma salonları, grup ve bireysel çalışma odalarının temiz 
ve sağlıklı bir ortam olması için gerekli kontrolleri yapar, yaptırır. Düzenli temiz bir ortam oluşturmak için günlük temizlik kontrolü yapan 
personel görevlendirir. Bu konuda İdari Hizmetler Şube müdürlüğü ile koordineli çalışır.

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

11. Birim kütüphaneleri ile ilgili yapılan veya yapılması planlanan çalışmaları organize etmek.

12. Teknik hizmetler biriminin iş akışını belirlemek kütüphane web sayfası üzerinde yayınlamak.

13. Kütüphane otomasyon sisteminin belirli aralıkla yedeklenmesini sağlamak.

14. Teknik hizmetler birimde kataloglama ve sınıflaması yapılan kitapların düzenli bilgisayar ortamına aktarılmasını takip etmek aylık çizelge 
olarak gelen tabloyu, Daire Başkalığına sunmak.

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

GÖREV ve 
SORUMLULUKLAR

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 
uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

En az Lisans mezunu olmak.

Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.

7. Kahramanmaraş Kitaplığı ve kent hafıza ve dokümantasyon merkezi kurulması için gerekli her türlü ortamı hazırlamak, koleksiyon için 
yayınları temin etmek, Kahramanmaraşlı yazar ve şairin ve elinde malzeme bulunan şahıs ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak malzeme 
teminini sağlamak. Kitaplığı ve Hafıza merkezini hizmete hazır hale getirmek.
8. Üzerinde çalışılan sistem ve programların iyileştirilmesi için üstlerine ve ilgili firma yetkililerine önerilerde bulunmak, otomasyon firmaları ile 
bağlantıyı sağlamak.

2. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için temin edilen bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve 
çağın gerektirdiği şekilde üniversitemiz öğretim elemanı, öğrencileri ve diğer araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

15. Kütüphanecilik alanındaki (AR-GE) gelişmeleri izleyerek yeni bilgi ve teknolojilerin kütüphanede kullanılmasını sağlamak.

6. Bireysel ve Grup çalışma Odalarında öğrencilerin düzenli ders çalışma ortamlarını hazır hale getirmek, denetleme ve takip ederek gerekli 
her türlü tedbiri almak.

10. Teknik hizmetlerde çalışan ve/ veya yeni işe başlayacak personelin mesleki bilgilerini güncelleştirmesi için eğitim planlaması yapmak ve 
eğitim vermek.


