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SUNUŞ 

 

Bu çalışma, Kurumumuzun Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

doğrultusunda kadro unvanlarına ait unvan bazında iş ve görev tanımlarını içermektedir. 

Çalışmalar bütün birimlerin aktif katılımı ile yürütülmüş, tanımlar Kurumumuzun 

mevcut kadro ve görevlerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Her kadro unvanı için bir “İş 

ve Görev Tanımları Formu” düzenlenmiş olup, temel olarak görevlerin mevzuata uygun, etkili 

ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra 

oluşturulan formlar o kadro unvanı için gerekli nitelikleri belirleyen kriterleri de içeriğinde 

barındırmaktadır. 

İş ve Görev Tanım Formu; 

 Kadronun statüsü, 

 Kadronun unvanı, 

 Kadronun sınıfı, 

 Bağlı olduğu unvan, 

 İş/Görev kısa tanımı 

 İş/Görev ayrıntılı tanımı, 

 İş/Görevin gerektirdiği yetkinlikler gibi bilgileri ihtiva etmekte, görev ve sorumlulukları 

eşleştirirken kanun ve yönetmeliklere atıf yapmanın yanında, gerekli görülen 

bölümlerde ayrıntılı tanımlamalara yer vererek ilgilinin bilgiye daha kolay ulaşmasını 

amaçlamaktadır. 

 

Unvan Bazında İş ve Görev Tanımları Belgesi; 

 Personelin kendi görevlerini, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeleri için kaynak 

teşkil eder. 

 Birimlerde verimlilik ve etkililiğin arttırılmasına yardımcı olur. 

 Liyakat sisteminin uygulanmasına katkı sağlar. 

 

Unvan Bazında İş/Görev Tanımlarının hazırlanmasında;  664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Kurumumuz tarafından hazırlanan genelge, yönerge ve 

Kurumumuzda daha önce hazırlanmış olan görev tanımlarıyla ilgili çalışmalardan 

yararlanılmıştır.  

Bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; belgenin 

iç kontrol sisteminin kurulması ve devamlılığının sağlanması sürecine katkı yapmasını 

diliyorum. 

 

Hüseyin DOĞANAY 

        Strateji Geliştirme Müdürü 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Başkan 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Başkanlık 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Başkanı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine verilen görevlerin herhangi bir 

aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, plan, 

program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla düzgün olarak yürütülmesini 

sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. ve 10. maddesi. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Temsil yeteneği olan, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olan, genel kültürü ve genel 

yeteneği olan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olan, liyakati, temsil kabiliyeti, 

tutum ve davranışları göreve uygun olan, bir 

konuyu kavrama özelliği olan, ifade yeteneği 

ve muhakeme ve mukayese becerisine sahip 

olan, problem çözebilen, kendisi ile barışık, 

uyumlu çalışabilen, dinamik, ekip çalışması 

anlayışına önem veren, kaynakları etkili ve 

verimli bir şekilde kullanabilen, iyi insan 

ilişkileri kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, 

dürüst ve anlayışlı olan, astları ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini sürekli 

geliştiren biri olma özellikleri aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Türk dilinin kaynak eserlerini tespit ederek incelemek ve yayına hazırlamak, Türkçe ile 

ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan araştırmaları takip etmek; Bütünleşik Bilgi 

Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları 

oluşturmak. 
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 Türkçenin ticarî hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve 

sosyal hayatın öbür alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi 

üstlenerek gerekli uyarıları yapmak, girişimlerde bulunmak, kamuoyunu, kurum ve 

kuruluşları bilgilendirmek, Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı sözcüklerin ve yazım 

biçimlerinin yayılmasına karşı dil bilincini güçlendirmek. 

 Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan 

Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak. 

 Türk dilinin zenginleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, yazım 

kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bilim, sanat, spor terimleri ile teknik terim ve 

kavramları karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve 

incelemelerde bulunmak. 

 Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk 

dilinin yapısına ilişkin dil bilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dil bilgilerini 

hazırlamak ve bunları yayımlamak. 

 Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Türkçeyi dünya milletlerine tanıtacak ve 

kullanımını yaygınlaştıracak uluslararası etkinlikler düzenlemek. 

 Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, 

toplantılar, sergiler, geziler düzenlemek; yurtiçi ve yurtdışında yapılan aynı konu ve 

mahiyetteki toplantılara katılmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre bu tür 

etkinlikleri desteklemek. 

 Görevleri ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel 

kişiler, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, 

araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre 

işbirliğinde bulunmak. 

 Görevleri ile ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışındaki yayımları izlemek, incelemek, 

değerlendirmek. 

 Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak. 

 Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesine 

yönelik olarak yurtiçinde ve yurt dışında çalışmalar yürütmek, bu alanda yurtiçinde ve 

yurtdışında yürütülen çalışmaları desteklemek. 

 Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ve kültürüyle ilgili yerli ve 

yabancı temel eserler ile bu konulardaki tarihî, ilmî ve edebî değeri bulunan eserlerle 
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ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, 

desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak. 

 Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ile ilgili olarak üniversiteler, 

eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve araştırma 

faaliyetlerini desteklemek. 

 Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, görev alanına giren konularda 

akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar 

sağlamak; bu amaçla ödüller ve burslar vermek, yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü 

eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek. 

 Öbür birimlerle koordinasyon içinde tespit edeceği ölü ya da yaşayan dünya dillerindeki 

klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya da 

kamu veya özel öbür araştırma kurumlarında, tercüme grupları oluşturmak veya hizmet 

satın almak suretiyle Türkçeye çevrilmesini sağlamak; bunun için yapay zekâya dayalı 

otomatik dil araçları geliştirmek veya geliştirilmesini desteklemek ve elde edilen 

sonuçları yayımlamak; basılan eserleri kütüphanelere göndermek. 

 Yüksek Kurum bünyesinde ya da öbür araştırma kurumlarında üretilen özgün eserlerden 

gerekli olanları, öbür birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli ve süresiz 

yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak. 

 Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda 

projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, 

bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışı burslar 

vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek. 

 Başbakan veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen öbür görevleri yerine 

getirmek. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Başkan Yardımcısı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Başkan Yardımcılığı 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Kurum Başkanı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun amaçlarının; etkin, sağlıklı, süratli ve verimlilik ilkelerine 

uygun bir biçimde işlemlerini planlamak, değerlendirmek, birimler arasında koordinasyonu 

sağlamak, birimlerin faaliyetlerinin işbirliği ve dayanışma içerisinde yürütülmesi için uygun 

ortam hazırlamak, faaliyetleri denetlemek. Kurum faaliyetleri ile ilgili toplantılara, başkanı 

veya üyesi olduğu kurul ve komisyonlara katılmak, tespit ettiği aksama ve gecikmeler için 

önlemler almak. Başkana bilgi ve öneriler sunmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesinin 3. fıkrası. 

3. Görevleri (3046 sayılı Kanunun 38. Maddesi mülga), 3056 sayılı kanunun 32. maddesi ve 

664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. maddesine dayanılarak çıkarılan Yetki Devri 

ve İmza Yönergesinin 12. maddesi ile belirlenmiştir. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, temsil yeteneği olan, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere açık olan, genel kültürü 

ve genel yeteneği olan, özgüveni, ikna kabiliyeti 

ve inandırıcılığı olan, liyakati, temsil kabiliyeti, 

tutum ve davranışları göreve  uygun olan, bir 

konuyu kavrama özelliği olan, ifade yeteneği ve 

muhakeme ve mukayese becerisine sahip olan, 

problem çözebilen, kendisi ile barışık, uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini sürekli 

geliştiren, ekip çalışması  anlayışına  önem veren 

vb. özellikler aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine devredilmiş olan yetkileri ve verilen görevleri kanun, tüzük,  yönetmelik ve 

mevzuat çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, yaptırmak. 

 Kurum faaliyetleri ile ilgili toplantılara, başkanı veya üyesi olduğu kurul ve komisyonlara 

katılmak. 
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 Kurum Başkanının yıllık sıhhi veya geçici görev ve benzeri nedenlerle görevi başında 

bulunmaması halinde kendisine tevdi edilen Kurum Başkanlığı görevini vekâleten 

yürütmek. 

 Kurumun; Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler vb. 

kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, koordine etmek. 

 Kurum müdürlükleri ve birimleri arasında eşgüdüm sağlayarak, görev alanı içerisinde 

gerçekleştirdikleri iş ve işlemleri sevk ve idare etmek. 

 Kurumun, bütün eserlerinin basılmasında koordinasyonu sağlamak. 

 Kurumu üst düzeyde temsil etmek. 

 Kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarına katılmak ve bunu tüm 

çalışanları ile paylaşmak, misyon ve vizyonun gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek. 

 Kurumun stratejik planının hazırlanmasını sağlamak. 

 Emrindeki yönetici ve personelin işlerini; daha verimli etken ve daha kaliteli yapmalarını 

sağlayacak beceri ve deneyim kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 

yakalamalarına imkân tanımak. 

 Görev alanı ile ilgili olarak Kurum Başkanı tarafından verilecek öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Bilim Kurulu Üyesi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR 

VERDİĞİ ÜST AMİRLERİ 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ:  
Kurum Başkanının başkanlığında, bir sonraki yılın faaliyetlerinin planlanması ve yıllık 

faaliyet raporunun değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 
iki defa toplanır. Ayrıca Kurum Başkanının önerisi ile olağanüstü toplanabilir. Toplantı 
gündemi, Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere 
gönderilir. Bilim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt 
çoğunluğuyla karar verir. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde 
Başkanın oyu yönünde karar verilir. 

 

MEVZUAT : 664 Sayılı KHK’nin 13. Maddesine dayanılarak hazırlanan Bilim Kurulu 

çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 5. Maddesi 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Temsil yeteneği olan, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olan, genel kültürü ve genel yeteneği 

olan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı olan, 

liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışları 

göreve uygun olan, bir konuyu kavrama özelliği olan, 

ifade yeteneği ve muhakeme ve mukayese becerisine 

sahip olan, problem çözebilen, kendisi ile barışık, 

uyumlu çalışabilen, dinamik, ekip çalışması 

anlayışına önem veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen,  

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, astları 

ile uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık olma ve 

kendini sürekli geliştirme özellikleri aranır. 

GÖREVLER: 
a) Kurumun ilmî çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak, 
Bilim ve Uygulama Kolu, öbür Kol ve Komisyonlar ile Çalışma Gruplarının oluşması 
konusunda değerlendirmelerde bulunmak. 
b) Kurumun bilgi ve çeviri üretimi ile kültür faaliyetleri konusunda görüş bildirmek. 
c) Kurumun stratejik planı ile yıllık bilimsel ve kültürel çalışma programlarının hazırlanmasına 
katkıda bulunmak. 
ç) Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanı veya Kurum 
Başkanınca önerilen yeni şeref ve haberleşme üyelerini belirlemek. 
d) Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Kurumun vereceği bilim, hizmet ve teşvik 
ödüllerinin kimlere verileceğini ve miktarlarını belirlemek. 
e) Mevzuatın verdiği öbür görevleri yerine getirmek. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI İç Denetçi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Başkanlık 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Kurum Başkanı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık faaliyetini yürütmek. 

 

MEVZUAT :  
1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi. 

2. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Kamu idarelerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak 

Kurul tarafından belirlenen alanlarda en az dört 

yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları 

ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim 

kurumlarından birini bitirmek. 

Kamu iç denetçi sertifikasının alınmış olması. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek 

ve uygulamak.  

b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim 

muhasebesi ve mali yönetim bilgisine sahip 

olmak.  

c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu 

bilgisini uygulamaya geçirmek.  

ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli 

sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek 

düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.  

d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip 

olmak.  

e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere 

ilişkin değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını 

ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü 

ifade edebilmek.  

f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, 

belge ve bulguların analizi sonucu ortaya çıkan 

emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı 

gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe 

sahip olmak.  
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g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve 

bunların işleyişine ilişkin çözüm üretecek bilgiye 

sahip olmak.  

ğ) Performans denetimi ve performans 

göstergelerinin değerlendirilmesi konularında 

yeterli bilgiye sahip olmak.  

h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi 

konularında bilgi sahibi olmak.  

ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve 

elde edilen sonuçları analiz edebilecek bilgiye 

sahip olmak.  

i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin 

işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak. 

GÖREVLER: 

İç denetçiler Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirlenen aşağıdaki görevleri yürütür: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve 

önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu 

denetlemek ve değerlendirmek. 

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 

bulunmak. 

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları 

takip etmek. 

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir 

duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede 

yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Strateji Geliştirme Müdürü 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda stratejik planların 

hazırlanmasını, bu planlara uygun bütçe ve performans programı çalışmaları ile muhasebe, 

kesin hesap ve raporlama çalışmalarının yapılmasını, iç kontrol sisteminin kurulmasını, 

gerçekleşen plan ve bütçe uygulamalarına göre sorunların belirlenerek çözüm önerileri 

geliştirilmesini sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. 657 sayılı Kanunun 68. ve 74. maddeleri. 

3. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

4. 5018 sayılı kanunun 60. maddesi. 

5. 5436 sayılı kanunun 15. maddesi. 

6. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul 

mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Temsil yeteneği olan, yönetim bilgisine sahip 

olan, özgüveni olan, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olan, problem çözebilen, kendisi ile 

barışık, uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren, yetişkin psikolojisini 

bilen ve buna göre davranan, genel kültürü ve 

genel yeteneği olan, bir konuyu kavrama özelliği 

olan, ifade yeteneği ve muhakeme ve mukayese 

becerisine sahip olan bir personel olma özelliği 

aranır. 

GÖREVLER: 

 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçların 

oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 

 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve 

bu kapsamda ilgili birimlerle birlikte çalışmalar yapmak, verilecek öbür görevlerin yerine 

getirilmesini sağlamak, 
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 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin 

toplanmasını sağlamak, analiz etmek ve yorumlamak, 

 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörlerin incelenerek, 

kurum içi kapasite araştırması yapılması, hizmetlerin etkililiğinin ve tatmin düzeyinin 

analiz edilmesi ve genel araştırmaların yapılmasını sağlamak, 

 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

 Kurumun faaliyetleri ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının koordinasyonunu 

sağlamak, 

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlanmasını ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programının hazırlanmasını ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak, 

 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

 Kurumun muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,  

 Harcama birimi tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak, 

 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

 İdarenin, öbür idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Malî kanunlarla ilgili öbür mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

 Ön malî kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlamak, 

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 



15 

 

çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini 

artırmak için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak, 

 Görev dağılımında kendisine bağlı servisin iş ve işlemlerini koordine etmek, çalışmaların 

etkin bir şekilde yürütülmesi için iş dağılımında dengenin sağlanması, bu amaçla 

kadrosunun iş bölümü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine 

etmek,  görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, başkan 

yardımcısı ve/veya başkana iletmek, 

 Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu 

amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, 

 Sorumluluğuna verilen iş gücü ve öbür kaynakları verimli ve etkili kullanmak, bunu 

sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak, 

 Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacı konusunda görüş ve 

önerilerini amirine iletmek, 

 Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için eğitim ve 

öbür yollarla gelişmesini sağlamak, bunun için gerekli girişimlerde bulunmak, mesleki 

gelişim konusundaki yenilikleri ve ilgili eğitimleri takip etmek, personelini bilgilendirmek, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite gibi çalışma gruplarında yer almak, rapor veya 

projeler hazırlamak, 

 Astların liyakat değerlendirmesini yapmak, 

 Kendisinin veya personelinin herhangi bir nedenle işyerinden ayrılması halinde yerine söz 

konusu işleri yapacak kişileri belirlemek ve amirine bildirmek, 

 Karar alma, bilgi ve belge paylaşımı, öneri geliştirme gibi amaçlarla düzenli aralıklarla 

çalışanlarla toplantılar yapmak, 

 Görevlendirilmesi halinde öbür yöneticilere vekâlet etmek, 

 Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek, 

 Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak 

tutulması, muhafazası ve denetimi için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme 

işlemlerinin yapılmasını koordine etmek, 

 Başkanlık tarafından istenilen istatistiki bilgilerin istenilen süre içerisinde gönderilmesi 

işlemlerini koordine etmek, 

 Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan 

personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek, 

 Başkan ve/veya başkan yardımcısı tarafından verilecek öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI İdari İşler Müdürü 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Müdürlüğün amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine verilen görevlerin herhangi bir 

aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, 

plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla ve düzgün olarak 

yürütülmesini sağlar. 

 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. 657 sayılı Kanunun 68. ve 74. maddeleri. 

3. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul 

mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Temsil yeteneği olan, yönetim bilgisine sahip 

olan, özgüveni olan, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olan, problem çözebilen, kendisi ile 

barışık, uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren, yetişkin psikolojisini 

bilen ve buna göre davranan, genel kültürü ve 

genel yeteneği olan, bir konuyu kavrama özelliği 

olan, ifade yeteneği ve muhakeme ve mukayese 

becerisine sahip olan bir personel olma özelliği 

aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Müdürlüğün işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma 

programlarına uygun olarak yürütür. 

 Üst yönetimin belirlediği politikaları astlarına anlatıp yorumlar ve şubesinin çalışmalarını 

bu politikalar çerçevesinde yürütür. 

 Hükümet programı, kalkınma planları ve icra planlarında müdürlüğünü ilgilendiren 

faaliyetleri takip ederek sonuçlarını rapor eder. 
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 Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma takvimini hazırlar. 

 Biriminde çalışanların yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve düzenli 

yürümesini sağlar. 

 Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için insan, zaman, para, malzeme ve 

yer unsurlarını en verimli şekilde kullanarak, israfı önleyici tedbirler alır. 

 Eş unvandaki birim elemanları ile işbirliği yapar. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini 

sağlar. İşlerin koordineli yürütülmesi için öbür çalışanlarla iş birliği kurar. 

 İstenildiğinde faaliyetin herhangi bir aşamasının sonucunu amirlerine rapor eder. 

 Gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulmasını, gelen evrakın ilgili bölümlere sevki ile gizli 

ve kişiye özel evrakın yetkililere dağıtımı ve teslimini sağlar. 

 Başkanlıkla ilgili gerekli görülen hususlarda güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. Sivil 

savunma ve yangın talimatnamesi doğrultusunda çalışmalar yapar. 

 Bayram, tören, kutlama ve öbür etkinliklerle ilgili çalışmaları yürütür. 

 Başkanlık hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlar. 

 Başkanlığın düzenleyeceği konferans, kongre, kurultay, çalıştay, bilgi şöleni vb. 

etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bütün mal ve hizmet alımlarını süresi 

içerisinde yapar. 

 Başkanlık personelinin devam, tayin, nakil, göreve başlama, ayrılma, terfi, ödül, izin, 

rapor, görevlendirme, şahsi dosyalarını tutma, stajyerlik iş ve işlemlerinin yürütülmesini 

sağlar. 

 Başkanlığın her türlü yayın, dergi vb. baskısı ile ilgili onay ve yazışmaları hazırlar; 

birimlerle ilgili bilgi alışverişine yönelik yazışmaları yapar. 

 Basımevinde meydana gelebilecek problemlerin çözümü için çaba harcar; baskı tekniği ve 

teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilenmesi için araştırma yapar; ilgili birimlerle istişare 

eder. 

 Biriminde çalışanların performansını izlemek, geliştirmek üzere önlemler almak, yetkisi 

dâhilinde ödüllendirilmesini sağlamak, gerektiğinde disiplinle ilişkin mevzuat 

çerçevesinde yetkisini kullanmak ve bir üst amirine bildirir. 

 Müdürlüğün görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama 

sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili 

çalışmalara katılır. 

 Başkanlıkta tertip, düzen, temizlik ve sağlıklı iş akışını sağlar. 

 Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikli öbür görevleri yapar. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI İdari İşler Müdürü 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Bilimsel Çalışmalar 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Müdürlüğün amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine verilen görevlerin herhangi bir 

aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, 

plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla ve düzgün olarak 

yürütülmesini sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. 657 sayılı Kanunun 68. ve 74. maddeleri. 

3. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Lisans, yüksek lisans mezunu ya da yüksek 

öğrenimli olmak. (Tercihen Türk Dili ve 

Edebiyatı alanı) 

En az 10 sene devlet memuru olarak görev 

yapmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Türkçeyi açık,  anlaşılabilir ve yalın bir şekilde 

kullanabilen, misyon (görev bilinci) ve vizyon 

(uz görüş, hizmet hedefi)  sahibi, temsil 

yeteneği olan, liderlik, işletmecilik,   bilgi ve 

yeteneklerine sahip, sevk ve idare yeteneği olan, 

dinamik, ekip çalışması anlayışına önem veren, 

kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

objektif değerlendirmeler yapabilen, problem 

çözebilen, muhakeme ve mukayese becerisine 

sahip, kendisi ile barışık, eleştiriye açık, astları 

ile uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren, yetişkin 

psikolojisini bilen ve buna göre davranan, 

kendisine bağlı personelin görevin yerine 

getirilmesinde gerekli ekipmanların teminini 

ivedilikle sağlayan bir personel olma özelliği 

aranır. 
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GÖREVLER: 

 

 Müdürlüğün işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma 

programlarına uygun olarak yürütür. 

 Üst yönetimin belirlediği politikaları astlarına anlatıp yorumlar ve şubesinin çalışmalarını 

bu politikalar çerçevesinde yürütür. 

 Hükümet programı, kalkınma planları ve icra planlarında şubesini ilgilendiren faaliyetleri 

takip ederek sonuçlarını rapor eder. 

 Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma takvimini hazırlar. 

 Müdürlüğünde çalışanların yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve 

düzenli yürümesini sağlar. 

 Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için insan, zaman, para, malzeme ve 

yer unsurlarını en verimli şekilde kullanarak, israfı önleyici tedbirler alır. 

 Eş unvandaki birim yöneticileri ile işbirliği yapar. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini 

sağlar. İşlerin koordineli yürütülmesi için öbür çalışanlarla iş birliği kurar. 

 İstenildiğinde faaliyetin herhangi bir aşamasının sonucunu amirlerine rapor eder. 

 Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında; komisyonların kuruluşu ile çalışma 

koşulları ve yöntemlerinin belirlenmesinde komisyon üyelerine rehberlik eder; 

bilinmesinde fayda gördüğü deneyim, bilgi ve belgeleri komisyon üyelerine aktarır. 

Komisyon üyelerinin belli zamanlarda toplanmalarını sağlar; bu bağlamda çalışma 

programı ve takvimini üyelerle birlikte hazırlar. 

 Komisyon çalışmalarında birimini temsilen bulunur. Komisyonda alınan kararlar 

doğrultusunda yazarlar ve eserlerle ilgili iş ve işlemleri takip eder. 

 Yayımlanacak olan eserlerin kapak tasarımlarıyla ilgili kamu ve özel kurumlarla gerekli 

görüşmeleri yapar; mutabakat, anlaşma, protokol ya da sözleşme metinlerini hazırlayarak 

makamın bilgi ve onayına sunar. 

 Yayımlanacak olan eserlerin basımevindeki iş ve işlem safhalarını takip eder; bilgi 

alışverişine ilişkin gerekli yazışmaları yapar. 

 Kültür Bakanlığı'ndan ISBN numarası, baskı şubesinden genel yayın ve dizi numarası, 

devlet kitapları müdürlüğünden yayın kodu alınmasını sağlar. 

 Yazarların telif haklarına ilişkin sorunlarının çözümlenmesinde onlara yardımcı olur. Bu 

konuyla ilgili olarak doğabilecek hukuki sorunlarda mahkemeye sunulacak olan bilgi ve 

belgeleri hazırlar. 

 Telif Hakları Yönetmeliğinin bütün hükümlerini bilir, değişiklikleri takip eder. 
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 Başkanlık dışındaki kamu ve özel yayın faaliyetlerini takip eder. 

 Birimine Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gelen evrakları ilgili 

personele havale etmek, evrakın işlemlerinin sonuçlandırılması için gereken her aşamada 

görev almak. 

 Kurum bünyesindeki bilim kurulu, proje eşgüdüm komisyonu, bilim ve uygulama kolları, 

komisyonlar, kurul ve çalışma grubunun eş güdümünü ve alınan kararların uygulanmasını 

sağlamak. 

 Araştırma projeleri önerilerini incelemek,  projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 Kurumumuzca Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında düzenlenecek çeşitli toplantılar, 

sergiler, bilimsel araştırma gezileri ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek; yurt içi ve yurt 

dışında yapılan aynı konu ve nitelikteki toplantılara katılım sağlanması ile ilgili bilimsel 

hazırlıkları yürütmek. 

 Millî ve milletlerarası alanda yapılan bilimsel etkinlikleri izlemek ve ortaya çıkan sonuçları 

Bilim Kuruluna ve Başkanlık makamına sunmak. 

 Kurum bünyesinde kol, komisyon, kurul, çalışma grubu vb. içerisinde hazırlanan kitap, 

sözlük, kılavuz, süreli yayın vb. eserlerin hazırlanmasından sonuçlandırılmasına kadar olan 

süreci yürütmek,  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu İdari İşler 

Müdürlüğüne teslim etmek. 

 Kitap, sözlük, süreli yayın vb. ile ilgili hakem incelemesi, basım kararı, baskı öncesi 

hazırlık, tasarım, dizgi, düzelti, yazım denetimi vb. işlerin yürütülmesini sağlamak. 

 Kurumun Genel Ağ (Internet) ortamındaki sayfalarının, sözlük, kılavuz vb. yazılımlarının 

hazırlanması, geliştirilmesi, hizmete sunulması çalışmalarını yürütmek. 

 Bilgi Edinme Yasası kapsamında Kuruma yapılan başvuruların cevaplandırılmasını 

sağlamak. 

 Türkçe ile yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaları izlemek, bu araştırma ve 

yayınlarla, araştırmacılarla ilgili bilgi, belge ve veri oluşturmak;  yurt içinde ve yurt dışında 

yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, eğitim, bilim, kültür, sanat, kurum ve 

kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla iş birliğinin 

sağlanmasıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirmek. 

 Türkçenin ticari hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve 

toplumsal hayatın öbür alanlarında doğru ve güzel kullanılması konusunda Kurumun 

gerekli uyarıları yapabilmesi, basını, kamuoyunu, kurum ve kuruluşları 
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bilgilendirebilmesi, Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı kelimelerin ve yazım 

biçimlerinin yayılmasına karşı dil bilincini güçlendirebilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak. 

 Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan 

Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak. 

 Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamı tarafından verilecek benzeri görevleri yerine 

getirmek. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Teknik Hizmetler 

UNVANI Kütüphane Müdürü 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Kütüphane Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Müdürlüğün amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine verilen görevlerin herhangi bir 

aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, 

plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla ve düzgün olarak 

yürütülmesini sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. 657 sayılı Kanunun 68. ve 74. maddeleri. 

3. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

En az 4 yıllık eğitim veren Bilgi ve Belge 

Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu 

olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Temsil yeteneği olan, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olan, genel kültürü ve genel 

yeteneği olan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olan, liyakati, temsil kabiliyeti, 

tutum ve davranışları göreve uygun olan, bir 

konuyu kavrama özelliği olan, ifade yeteneği ve 

muhakeme ve mukayese becerisine sahip olan, 

problem çözebilen,  kendisi ile barışık, uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini sürekli 

geliştiren, yetişkin psikolojisini bilen ve buna 

göre davranan, yönetim bilgisine sahip bir 

personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kütüphanenin işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma 

programlarına uygun olarak yürütür. 

 Üst yönetimin belirlediği politikaları astlarına anlatıp yorumlar ve şubesinin çalışmalarını 

bu politikalar çerçevesinde yürütür. 



23 

 

 Hükümet programı, kalkınma planları ve icra planlarında Kütüphaneyi ilgilendiren 

faaliyetleri takip ederek sonuçlarını rapor eder. 

 Kütüphanenin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma takvimini hazırlar. 

 Kütüphanede çalışanların yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve düzenli 

yürümesini sağlar. 

 Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için insan, zaman, para, malzeme ve 

yer unsurlarını en verimli şekilde kullanarak, israfı önleyici tedbirler alır. 

 Eş unvandaki birim elemanları ile işbirliği yapar. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini 

sağlar. İşlerin koordineli yürütülmesi için öbür çalışanlarla iş birliği kurar. 

 İstenildiğinde faaliyetin herhangi bir aşamasının sonucunu amirlerine rapor eder. 

 Başkanlık kütüphanelerine gelen eserlerin kaydı, ciltlenmesi, tanıtım kataloglarının 

hazırlanması ile okuyucu hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

 Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanecilik faaliyetlerini izler; gelişmeleri takip eder; gerektiği 

durumlarda makama bilgi ve rapor sunar. 

 Kütüphaneden ve Genel Ağ aracılığıyla kütüphaneden yararlanılması için gerekli tedbirleri 

almak. 

 Yurt içi ve yurt dışında basılmış, kurumu ilgilendiren her türlü eser ve yayını takip etmek, 

bu gibi eserlerden kuruma yararlı nitelikte olanların kütüphaneye kazandırılmasını 

sağlamak üzere üst yöneticiye teklifte bulunmak. 

 Satın alınması istenilen eserlerin kütüphanede bulunup bulunmadığını denetlemek. 

 Kütüphaneye bağışlanacak eserlerle ilgili işlemleri yapmak. 

 Alınmasına karar verilen eserlerin listesini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne bildirmek. 

 Kütüphane koleksiyonunun (basılı ve elektronik) geliştirilmesi, güncel tutulmasını 

sağlamak. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin 

kütüphaneye girmesi için çalışma yapmak. Kütüphane hizmetleri hakkında aylık, yıllık 

kütüphane faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek. 

 Kütüphanede bulunan bütün eserlerin demirbaş kayıtlarını tutmasını sağlamak. 

 Kütüphanedeki eserler için yazar, kitap ve konu başlıklarına göre düzenlenen bir genel 

katalog hazırlamak. 

 Yayınevlerince gönderilen katalogları asli üyelere duyurmak, bunların teklif ve isteklerini 

değerlendirmek. 
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 Kütüphaneye giren her eserin bibliyografik künyesini uygulanan kataloglama kurallarına 

göre düzenleyip kütüphane programına veri girişini yaptırmak ve kontrol etmek. 

 Cilt birliği oluşturulmuş süreli yayınlar ile onarılması gerekli kitapların cilt işlemlerinin 

gerçekleşmesini sağlamak. 

 Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü ile iş birliği yaparak değişme yoluyla sağlanacak eserlerle 

ilgili işlemleri yapmak, değişmenin düzenli ve dengeli yapılmasını sağlamak maksadıyla 

kayıtları sürekli denetlemek. 

 Kütüphanede bulunan kitap ve öbür malzemelerin korunmasını sağlamak, bunların zarar 

görmemesi için önleyici tedbirler almak. 

 Dışarıya ödünç verilen eserlerin zamanında teslim edilmemesi hâlinde yazı ile gerekli 

hatırlatmayı yaparak eserin teslim edilmesini sağlamak. 

 Kütüphaneye yayın (yazma eser ve nadir eser) satmak isteyen kişi veya Kurum 

başvurularını değerlendirip üst amirlere bilgi vermek. 

 Amirleri tarafından, alanıyla ilgili verilen öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Yüksek Kurum Uzmanı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: : Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamının vermiş olduğu 

görevler ile biriminin çalışma amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine ve birimine verilen görevlerin 

herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla kaliteli 

olarak yürütülmesini sağlar. 

 

MEVZUAT :  
11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25’inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli 

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41’inci maddesi. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Lisans mezunu olmak. 

Mesleğe giriş özel sınavlarında (yazılı ve 

mülakat) başarılı olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Türkçeyi açık,  anlaşılabilir ve yalın bir 

şekilde kullanabilmek, sınav konularına 

ilişkin bilgi düzeyinin tam olması, bir konuyu 

kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücünün olması, liyakati, temsil 

kabiliyeti, davranış ve tepkileri mesleğe 

uygun olmalı, öz güveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olmalı, genel yetenek ve genel 

kültür sahibi olmalı, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olmalı. 

GÖREVLER: 

 

 Yüksek Kurum/Kurumun görev alanları ile ilgili konularda bilimsel araştırma, hizmet ve 

faaliyetlerde bulunmakla, 

 Yüksek Kurum/Kurumun süreli ve süresiz yayınlarını basıma hazırlamakla, 

 Yüksek Kurum/Kurumca düzenlenecek olan her türlü bilimsel toplantı ve çalışmalara 

katılmakla, 
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 Uzman ve Uzman Yardımcıları, verilen görevlerin Yüksek Kurumun ilkeleri 

doğrultusunda ilgili mevzuata, plan ve programlara uygun olarak süresinde yerine 

getirilmesi ile. 

 Yüksek Kurum veya Kurum Başkanı, Bilim Kurulu ile Bilim ve Uygulama Kollarınca 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Uzman ve Uzman Yardımcıları, Yüksek Kurum ve Kurumların görev alanına giren 

konularda öbür kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve 

öbür kuruluşların taleplerine uygun olarak ders, eğitim, seminer ve konferans vermekle 

görevlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamının vermiş olduğu görevler 

ile biriminin çalışma amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine ve birimine verilen görevlerin 

herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla kaliteli 

olarak yürütülmesini sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 165. ve Ek 41. maddesi. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesine dayanılarak hazırlanan Yüksek 

Kurum Uzmanlığı Yönetmeliğinin 27. maddesi. 

3. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Lisans mezunu olmak. 

Mesleğe giriş özel sınavlarında (yazılı ve 

mülakat) başarılı olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Türkçeyi açık, anlaşılabilir ve yalın bir şekilde 

kullanabilmeli, sınav konularına ilişkin bilgi 

düzeyi tam olmalı, bir konuyu 

kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücünün olması, liyakati, temsil 

kabiliyeti, davranış ve tepkileri mesleğe uygun 

olmalı, öz güveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olmalı, genel yetenek ve genel 

kültür sahibi olmalı, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olmalı. 

Yeterlik sınavı ve tez savunmasında 

başarılı olan, uzman yardımcılığı dönemi 

içerisinde alınmış YDS (Yabancı Dil 

Sınavı)’den asgari (C) düzeyinde veya dil 

yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka 

bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en 

geç iki yıl içinde ibraz eden Uzman 

Yardımcısının Yüksek Kurum Uzmanı olarak 

ataması yapılır. 



28 

 

 

 

GÖREVLER: 

 

 Yüksek Kurum/Kurumun görev alanları ile ilgili konularda bilimsel araştırma, hizmet ve 

faaliyetlerde bulunmakla, 

 Yüksek Kurum/Kurumun süreli ve süresiz yayınlarını basıma hazırlamakla, 

 Yüksek Kurum/Kurumca düzenlenecek olan her türlü bilimsel toplantı ve çalışmalara 

katılmakla, 

 Uzman ve Uzman Yardımcıları, verilen görevlerin Yüksek Kurumun ilkeleri 

doğrultusunda ilgili mevzuata, plan ve programlara uygun olarak süresinde yerine 

getirilmesi ile. 

 Yüksek Kurum veya Kurum Başkanı, Bilim Kurulu ile Bilim ve Uygulama Kollarınca 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Uzman ve Uzman Yardımcıları, Yüksek Kurum ve Kurumların görev alanına giren 

konularda öbür kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve 

öbür kuruluşların taleplerine uygun olarak ders, eğitim, seminer ve konferans vermekle 

görevlendirilebilir. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Avukatlık Hizmetleri  

UNVANI Avukat 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü  

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ:  Kurumla ilgili hukukî iş ve işlemleri yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.  

2. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 

3. 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Yükseköğretim kurumlarının hukuk 

fakültelerinden mezun olmak.    

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, detaylara önem veren, ilgili mevzuata 

hâkim, var olan hukuki sorunları çözebilecek, 

olası hukuki sorunlara karşı ise tedbir 

alabilecek kapasitede olmak.   

GÖREVLER: 

 Kurumun hukuk düzenini sağlamak, 

 Davalarda Kurumu savunmak, 

 Kurumun dava dosyalarını takip etmek, 

 İstenildiği takdirde hukuki görüş tavsiyesinde bulunmak,  

 Amirleri tarafından, alanıyla ilgili verilen öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Uzman 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamının vermiş olduğu görevler 

ile biriminin çalışma amaçlarının etkin, verimli, süratli, sağlıklı ve üst seviyede 

gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterir. Kendisine ve birimine verilen görevlerin 

herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan verilmeden; kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda, ekip çalışması anlayışıyla kaliteli 

olarak yürütülmesini sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 68. maddenin A fıkrası. 

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Lisans, yüksek lisans mezunu ya da yüksek 

öğrenimli olmak. 

Mesleğe giriş özel sınavlarında (yazılı ve 

mülakat) başarılı olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Türkçeyi açık,  anlaşılabilir ve yalın bir 

şekilde kullanabilmesi, sınav konularına 

ilişkin bilgi düzeyinin tam olması, bir konuyu 

kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücünün olması, liyakati, temsil 

kabiliyeti, davranış ve tepkileri mesleğe uygun 

olması, öz güveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı olması, genel yetenek ve genel 

kültür sahibi olması, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere açık olması özellikleri aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kurumun görev alanları ile ilgili konularda bilimsel araştırma, hizmet ve faaliyetlerde 

bulunmakla,  

 Kurumun süreli ve süresiz yayınlarını basıma hazırlamakla, 

 Kurumca düzenlenecek olan her türlü bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmakla, 

 Kurum Başkanı, Bilim Kurulu ile Bilim ve Uygulama Kollarınca kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
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 Uzmanlar Kurumların görev alanına giren konularda öbür kamu kurum ve kuruluşları, 

eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve öbür kuruluşların taleplerine uygun olarak 

ders, eğitim, seminer ve konferans vermekle görevlendirilebilir. 

 Verilen görevlerin Kurumun ilkeleri doğrultusunda ilgili mevzuata, plan ve programlara 

uygun olarak süresinde yerine getirilmesi. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Teknik Hizmetler 

UNVANI Grafiker 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ:  Kurumun baskı, yayın ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili her türlü dizgi, 

kapak ve sayfa tasarımı, afiş, davetiye, kitapçık, bülten, form, belge ve dokümanların baskı 

öncesi tasarım işlerinin mevzuata uygun olarak yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 

2670/4 md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, 

sanat ve tasarım fakülteleri ile meslek 

yüksekokullarının ilgili bölümlerinden 

(grafik tasarımı, resim vb.) mezun olmak 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve 

anlayışlı olan, astları ve üstleri ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini 

sürekli geliştiren bir personel olmak. 

 Machintosh ve PC olmak üzere bilgisayar 

sistemlerini iyi derecede bilmek ve 

alanıyla ilgili bütün bilgisayar 

programlarını (MS Office, Adobe 

Indesign, Adobe Photoshop, Acrobat Pro, 

Adobe Illistrator, CorelDraw, Freehand, 

Font Creator, QuarkXPress vb.) iyi 

derecede kullanıyor olmak. 

 Yukarda belirtilen program bilgisinin 

yanında matbaa baskısı konusunda 

deneyimli, renk ve kağıt bilgisine sahip, 

gerektiğinde transkripsiyon işareti 

(karakter) oluşturabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, yapacağı çalışmalarla 

ilgili olarak daha önce yaptığı çalışmaları 

referans olarak sunabilecek yeterliliklere 

sahip olmak. 
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 Geri bildirime açık olmak. 

 

GÖREVLER: 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum faaliyetleri kapsamında kullanılacak basılı ve görsel materyaller için konsept 

tasarımlar oluşturmak. 

 Kurumun görev alanı kapsamında basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, 

şekil, tablo, grafik, resim vb. oluşturmak. 

 Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak. 

 Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek. 

 Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 

güncellemek. 

 Görev alanına ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, arşiv 

oluşturulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 

ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmaları yapmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif olarak 

yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Ayniyat Saymanı  

(Taşınır Kayıt Yetkilisi) 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü 

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun bütün taşınırlarını teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine 

teslim eden, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli kayıtları tutan, belge ve 

cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olan 

görevli memurdur. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 54. ve 165. maddeleri. 

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 44. maddesi. 

3. Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 6. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

 

GÖREVLER: 

 

 Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen 

sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma 

verilmesini önlemek. 

 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide 

görevlisine göndermek. 

 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 
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 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

 Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirmek. 

 Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari 

stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 

 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek. 

 Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp 

ve noksanlıklardan sorumlu olmak. 

 Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak. 

 Harcama Yetkilisinin veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Şef 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Şef unvanının gerektirdiği yetki çerçevesinde verilen görevlerin 

süratli, sağlıklı ve verimlilik ilkelerine uygun yapılabilmesi için üzerine düşen her türlü 

gayret ve özeni gösterir. Yürürlükte bulunan mevzuatı, resmi yazışma kurallarını, birimi ile 

ilgili iş ve işlemleri takip ederek süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlar. Mahiyetindeki 

çalışanlarına rehberlik ederek onların yetişmelerine katkı sağlar. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 17. maddesi.  

3. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Sevk ve idare yeteneği olan, dinamik, ekip 

çalışması anlayışına önem veren, kaynakları 

etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen, iyi 

insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, adil, 

sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, astları ve üstleri 

ile uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren, bir personel olma 

özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapar veya 

yapılmasını sağlar. 

 Öbür müdürlük personeli ile işbirliği yaparak, işlerin koordineli ve ekip çalışmasına 

uygun yürütülmesine katkı sağlar. 

 Birimin işlerinin etkin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 
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 Mahiyetindeki çalışanlara rehberlik ederek onların yetişmelerine katkı sağlar. En uygun 

iş ortamının düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için 

müdürüne önerilerde bulunur. 

 Sorumlu olduğu birimin görev alanına giren konularla ilgili iş ve işlemleri yapar. 

Mevzuat hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. 

 Personelin tayin, nakil, göreve başlama, ayrılma, terfi, ödül, izne ayrılma, görevlendirme, 

maaş, yolluk, avans, huzur hakları, özlük dosyalarını tutma, görevlendirme, eğitim, ihale, 

satın alma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

 Kuruma gelen- giden evrakların EBYS sistemi kapsamında kayıt ve dağıtım işlemlerini 

yürütür. 

 Kurumun her ay çıkardığı Türk Dili dergisinin abone sistemini takip eder, derginin 

abonelere gönderilme işlemlerini yürütür. 

 İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, 

gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm 

önerileri ile birlikte amirine sunmak. 

 Üst makamlardan gelen emir, talimat yönerge vb. yazıları personele imza karşılığı veya 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile duyurmak. 

 Kitap, sözlük, süreli yayın vb. ile ilgili hakem incelemesi, basım kararı, baskı öncesi 

hazırlık, tasarım, dizgi, düzelti, yazım denetimi, basma işlerini üstlenen basımevleri ile 

basma işlerinin yürütülmesini sağlar. 

 Mahiyetindeki memurlara rehberlik ederek onların yetişmelerine katkı sağlar. 

 Kurumun verdiği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora burs iş ve işlemlerini yürütür. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapar. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Sayman (Muhasebe Yetkilisi) 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61’inci 

maddesi kapsamında, muhasebe hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, koordine 

edilmesi, denetlenmesi ve muhasebe biriminin yönetilmesi. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B fıkrası. 

2. 5018 sayılı Kanunun 61. maddesi. 

3. 5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Muhasebe yetkilisi olarak atanacakların, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları 

taşımaları gerekir: 

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş 

olmak, 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde 

en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu 

idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya 

eşiti görevlerde bulunmak, 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak, 

d) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almamış olmak, 

e) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil 

yeteneğine sahip olmak. 

Ancak belde ve nüfusu 25 binin altında olan 

ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde 

muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere 

atanacakların yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e)  

bentlerinde belirtilen şartları taşımaları 

kaydıyla, en az lise ve dengi okul mezunu 

olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe 

hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları 

yeterlidir. 

Lise ve dengi okul mezunu adayların sertifika 

eğitim programının konuları Maliye Bakanlığı 



39 

 

tarafından ayrıca belirlenir ve sınavları ayrı 

yapılır. Bu şekilde sertifika eğitim 

programını başarıyla tamamlayan lise ve dengi 

okul mezunlarına sadece belde ve nüfusu 25 

binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli 

idare birliklerinde görev yapma yetkisi veren 

sertifika verilir. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Sevk ve idare yeteneği olan, dinamik, ekip 

çalışması anlayışına önem veren, kaynakları 

etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen, iyi 

insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, 

dürüst ve anlayışlı olan, astları ve üstleri ile 

uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren, bir personel olma 

özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Muhasebe Yetkilisinin yetkileri arasında sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından 

ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, 

 Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen 

değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan, 

 Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme 

emri belgesi ve eki belgelerin usulüne uygun incelenmesi ve kontrolünden, 

 Yetersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililere geri verilmesinde, geri verilecek tutarın 

düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, 

 Ödemelerini ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, 

muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından, 

 Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı 

devralırken hesabı devrederken göstermediği noksanlıklardan, 

 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre 

kontrol etmekten, 

 Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur. 

 Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, 

görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. 

 Muhasebe yetkilisi gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve 

fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek, 

 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, 
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 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere 

vermek veya göndermek. 

 Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve öbür mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne 

uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü 

müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 

 İlgili mevzuatı gereğince düzenlenmesi gereken belge, bilgi, rapor ve beyannameleri 

yetkili kılınmış mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek. 

 Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. 

 Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen 

sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, Kurum içi ya da Kurum dışı 

bilgi ya da belge taleplerini karşılamak, 

 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında 

öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu 

yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, 

 Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı 

devralmak, 

 Muhasebe birimini yönetmek, 

 Öbür mevzuatla verilen görevleri yapmak, 

 Say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak, 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmak, 

 Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Muhasebeci 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı olduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ:  Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

sınıflandırmak, kaydetmek, raporlamak ve belgelerin muhafazasını sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.  

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Kamu idarelerinde mali işlemlerin kaydı, mali 

raporların hazırlanması ve birleştirilmesi 

görevlerini yürütecek memurların muhasebe ve 

mali raporlama konularında bilgili olması ve 

her türlü müdahaleden bağımsız çalışması 

esastır. Bu görevleri yürütecek olan memurlar 

muhasebe kayıtlarının belirlenen standartlara 

ve yöntemlere uygun olarak ve zamanında 

yapılmasından sorumludur.  

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 
 

1. Gün içerisinde teslim alınan tahsilat ve ödeme fişleri olan (visa, tediye, tahsilat 

makbuzu, kasa föyü )evrakları kontrol eder.  

2. Muhasebe kayıtlarını düzgün ve muntazam olarak tutar ve kayıt altına alır.  

3. Belli dönem aralıklarında ve kontrolü gerektiği durumlarda cari hesap ekstresi 

kontrolü yapar.  

4. Cari işlemleri düzenler, takip eder ve tedarikçi firmalarla mutabakat yapar.  

5. Vezne ve Anlaşmalı Kurumlardan gelen faturaların, kasa raporları kayıtlarının, 

hesaplara aktarılmasını sağlar ve kontrolünü yapar.  



42 

 

6. Kendi görev alanıyla ilgili konularda diğer kamu ve özel kurumlarla olan ilişkileri 

yürütür.  

7. İlgili kurumlarla yazışmalar yapar ve kayıt altına alır.  

8. Muhasebe kayıt arşivinin düzenli ve tertipli olmasını sağlar.  

9. Birimi ile ilgili gördüğü aksaklıkları yönetime bildirir.  

10. Muhasebenin gizlilik esaslarına kesinlikle uyar ve uyulmasını sağlar. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Bilgisayar İşletmeni 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Bilgisayar İşletmeninin görevi sorumlu olduğu iş ve işlemleri; kanun, 

tüzük, yönetmelik ve öbür mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek ve 

görevini yerine getirirken de kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanmak, kendisinden beklenen gerekli dikkat ve özeni göstermektir. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A fıkrası ile 48., 52., 54. ve 165. maddeleri. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

3. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

Görevi ile ilgili alanda Milli Eğitim 

Bakanlığının düzenlemiş olduğu en az 90 

saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip 

olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapar. 

 Öbür müdürlük personeli ile işbirliği yaparak, işlerin koordineli ve ekip çalışmasına 

uygun yürütülmesine katkı sağlar. 

 Kurumu ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeleri güncel takip 

eder. 
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 Sorumlu olduğu birimin görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı ve geliştirme 

çalışmalarını takip eder, ona göre kendini geliştirir ve uygular. 

 Personelin tayin, nakil, göreve başlama, ayrılma, terfi, ödül, izne ayrılma, görevlendirme, 

maaş, yolluk, avans, huzur hakları, özlük dosyalarını tutma, görevlendirme, eğitim, ihale, 

satın alma ile ilgili yazışmaları, dosya hazırlama vb. işlemlerini yapar. 

 İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, 

gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm 

önerileri ile birlikte amirine sunmak. 

 Üst makamlardan gelen emir, talimat, yönerge vb. yazıları personele imza karşılığı veya 

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile duyurmak. 

 Başkan ve Başkan Yardımcılığı sekreterya iş ve işlemlerini yürütmek.  

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninin gerektirdiği yetki çerçevesinde 

sorumlu olduğu iş ve işlemleri; kanun, tüzük, yönetmelik ve öbür mevzuat düzenlemelerine 

uygun olarak etkili, ekonomik ve daha süratli, sağlıklı ve verimlilik ilkelerine uygun 

yapılabilmesi için üzerine düşen her türlü gayreti ve özeni gösterir. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 52., 54. ve 165. maddeleri. 

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 

2670/4 md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

Görevi ile ilgili alanda Milli Eğitim 

Bakanlığının düzenlemiş olduğu en az 90 

saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip 

olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapar. 

 Öbür müdürlük personeli ile işbirliği yaparak, işlerin koordineli ve ekip çalışmasına 

uygun yürütülmesine katkı sağlar. 

 Kurumu ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeleri güncel takip 

eder. 

 Sorumlu olduğu birimin görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı ve geliştirme 

çalışmalarını takip eder, ona göre kendini geliştirir ve uygular. 
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 Personelin tayin, nakil, göreve başlama, ayrılma, terfi, ödül, izne ayrılma, görevlendirme, 

maaş, yolluk, avans, huzur hakları, özlük dosyalarını tutma, görevlendirme, eğitim, ihale, 

satın alma ile ilgili yazışmaları, dosya hazırlama vb. işlemlerini yapar. 

 İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, 

gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm 

önerileri ile birlikte amirine sunmak. 

 Üst makamlardan gelen emir, talimat, yönerge vb. yazıları personele imza karşılığı veya 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile duyurmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Teknik Hizmetler 

UNVANI Kütüphaneci 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Kütüphane Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat 

düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. 

 

MEVZUAT :  
1.657 sayılı Kanunun 54., 58. ve 159. maddeleri. 

2.Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Fakülte veya yüksekokulların Bilgi ve Belge 

Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu 

olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, detaylara önem verme, kütüphane 

işlemleri bilgisi, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir eleman olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kütüphanenin işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma 

programlarına uygun olarak yürütür. 

 Üst yönetimin belirlediği politikaları astlarına anlatıp yorumlar ve şubesinin çalışmalarını 

bu politikalar çerçevesinde yürütür. 

 Hükümet programı, kalkınma planları ve icra planlarında Kütüphaneyi ilgilendiren 

faaliyetleri takip ederek sonuçlarını rapor eder. 

 Kütüphanenin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma takvimini hazırlar. 

 Kütüphanede çalışanların yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve düzenli 

yürümesini sağlar. 

 Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için insan, zaman, para, malzeme ve 

yer unsurlarını en verimli şekilde kullanarak, israfı önleyici tedbirler alır. 
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 Eş unvandaki birim elemanları ile işbirliği yapar. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini 

sağlar. İşlerin koordineli yürütülmesi için öbür çalışanlarla iş birliği kurar. 

 İstenildiğinde faaliyetin herhangi bir aşamasının sonucunu amirlerine rapor eder. 

 Başkanlık kütüphanelerine gelen eserlerin kaydı, ciltlenmesi, tanıtım kataloglarının 

hazırlanması ile okuyucu hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

 Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanecilik faaliyetlerini izler; gelişmeleri takip eder; gerektiği 

durumlarda makama bilgi ve rapor sunar. 

 Kütüphaneden ve Genel Ağ aracılığıyla kütüphaneden yararlanılması için gerekli tedbirleri 

almak. 

 Yurt içi ve yurt dışında basılmış, kurumu ilgilendiren her türlü eser ve yayını takip etmek, 

bu gibi eserlerden kuruma yararlı nitelikte olanların kütüphaneye kazandırılmasını 

sağlamak üzere üst yöneticiye teklifte bulunmak. 

 Satın alınması istenilen eserlerin kütüphanede bulunup bulunmadığını denetlemek. 

 Kütüphaneye bağışlanacak eserlerle ilgili işlemleri yapmak. 

 Alınmasına karar verilen eserlerin listesini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne bildirmek. 

 Kütüphane koleksiyonunun (basılı ve elektronik) geliştirilmesi, güncel tutulmasını 

sağlamak, Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin 

kütüphaneye girmesi için çalışma yapmak. Kütüphane hizmetleri hakkında aylık, yıllık 

kütüphane faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek. 

 Kütüphanede bulunan bütün eserlerin demirbaş kayıtlarını tutmak. 

 Kütüphanedeki eserler için yazar, kitap ve konu başlıklarına göre düzenlenen bir genel 

katalog hazırlamak. 

 Yayınevlerince gönderilen katalogları asli üyelere duyurmak, bunların teklif ve isteklerini 

değerlendirmek. 

 Kütüphaneye giren her eserin bibliyografik künyesini uygulanan kataloglama kurallarına 

göre düzenleyip kütüphane programına veri girişini yaptırmak ve kontrol etmek. 

 Cilt birliği oluşturulmuş süreli yayınlar ile onarılması gerekli kitapların cilt işlemlerinin 

gerçekleşmesini sağlamak. 

 Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü ile iş birliği yaparak değişme yoluyla sağlanacak eserlerle 

ilgili işlemleri yapmak, değişmenin düzenli ve dengeli yapılmasını sağlamak maksadıyla 

kayıtları sürekli denetlemek. 
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 Kütüphanede bulunan kitap ve öbür malzemelerin korunmasını sağlamak, bunların zarar 

görmemesi için önleyici tedbirler almak. 

 Dışarıya ödünç verilen eserlerin zamanında teslim edilmemesi hâlinde yazı ile gerekli 

hatırlatmayı yaparak eserin teslim edilmesini sağlamak. 

 Kütüphaneye yayın (yazma eser ve nadir eser) satmak isteyen kişi veya Kurum 

başvurularını değerlendirip üst amirlere bilgi vermek. 

 Amirleri tarafından, alanıyla ilgili verilen öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Memur 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Memurun gerektirdiği yetki çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve 

işlemleri; kanun, tüzük, yönetmelik ve öbür mevzuat düzenlemelerine uygun olarak etkili, 

ekonomik ve daha süratli, sağlıklı ve verimlilik ilkelerine uygun yapılabilmesi için üzerine 

düşen her türlü gayreti ve özeni gösterir. 

 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 45., 54. ve 58. maddeleri. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

3. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapar. 

 Öbür müdürlük personeli ile işbirliği yaparak, işlerin koordineli ve ekip çalışmasına 

uygun yürütülmesine katkı sağlar. 

 Kurumu ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeleri güncel takip 

eder. 

 Sorumlu olduğu birimin görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı ve geliştirme 

çalışmalarını takip eder, ona göre kendini geliştirir ve uygular. 
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 Personelin tayin, nakil, göreve başlama, ayrılma, terfi, ödül, izne ayrılma, görevlendirme, 

maaş, yolluk, avans, huzur hakları, özlük dosyalarını tutma, görevlendirme, eğitim, ihale, 

satın alma ile ilgili yazışmaları, dosya hazırlama vb. işlemlerini yapar. 

 İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, 

gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm 

önerileri ile birlikte amirine sunmak. 

 Üst makamlardan gelen emir, talimat, yönerge vb. yazıları personele imza karşılığı veya 

“Elektronik Belge Yönetim Sistemi” ile duyurmak 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Veznedar 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı olduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. maddesi 

kapsamında Muhasebe Yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri 

Türk Dil Kurumu’nun kasasında muhafaza etmek ve alacakların tahsili ile giderlerinin hak 

sahiplerine ödeyen kişidir. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A fıkrası ile 48., 52., 54. ve 165. maddeleri. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

3. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5., 9., 10., 11., 15. maddeleri. 

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların 

belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlayarak muhasebe işlem fişini 

düzenlemek. 

 Kuruma ait para ve kıymetli evrakı kurumun kasasında muhafaza etmek. 

 Kasa fazlasını banka hesabına yatırmak. 

 Kurumda yapılan ihaleler sonucunda yatırılması gereken teminat tutarlarının teminat 

mektubu olarak teslim edilmesi halinde muhasebe kayıtlarını alıp kasada saklamak, iade 

edilmesi gerekenleri ilgililerine teslim etmek.   
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 Tahsilata ait alındıların koçanlarını muhafaza etmek. 

 Tahakkuk servisinden gelen Ödeme Emri Belgesinde maddi hata olup olmadığını kontrol 

ederek işlem numarası almak. 

 Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki 

kıymetlerin kayıp ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur. 

 Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki öbür görevleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Santral Memuru 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü  

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Telefon santralinin etkin ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

konuşmalarına özen göstermek, arıza ve benzeri durumlarda gerekli müdahaleyi en kısa 

sürede yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 45., 54. ve 58. maddeleri. 

2. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi. 

3. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kurum içi ve Kurum dışı haberleşmeyi, gecikmeye meydan vermeden düzenli bir şekilde 

sağlamak. 

 Arayanlara; düzgün, terbiyeli ve nezaket kurallarına uygun bir şekilde cevap vermek. 

 Santralin bakım onarım ve temizliğine özen göstermek. 

 Arıza meydana geldiğinde bağlı bulunduğu amirine ve öbür ilgililere bilgi vermek ve 

arızanın giderilmesini sağlamak. 

 Görüşmelerde gizliliğe özenle riayet etmek. 

 Hassas bir görevi olduğunun bilincinde olmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

UNVANI Şoför 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü  

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Unvanının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu hizmet 

aracını trafik kurallarına uygun olarak sürekli kullanıma hazır, temiz tutmak ve kullanmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36., 52., 54. ve 165. maddeleri. 

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

En az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen bir 

personel olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kurum hizmet araçlarının amacı dışında gereksiz işlerde kullanılmasına, araca Kurum 

dışından yabancı ilgisiz kişilerin binmesine izin vermemek. 

 Hizmet araçlarını verilen talimatlar doğrultusunda trafik kurallarına uygun biçimde 

kullanmak. 

 Araçların gerektiğinde teknik bakım ve onarımlarının yapılması konusunda hassas olmak 

durumu amirine bildirmek ve kullanıma her an hazır şekilde bulundurmak. 

 Kurumun ihtiyaçlarını karşılamak için görevli olarak gidilmesi durumunda, görev 

belgesini bağlı bulunduğu amirine imzalattıktan sonra görevine gitmek. 

 Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek. 

 Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek. 

 Hassas ve riskli görevi olduğunun bilincinde olmak ve buna göre hareket etmek. 

 Amirleri tarafından görev alanı ile ilgili verilecek öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Yardımcı Hizmetler 

UNVANI Dağıtıcı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü 

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şube müdürü ve şef 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Unvanının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu işleri, 

kanun ve öbür mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Kendisine teslim 

edilen evrakları, talimatlara uygun olarak zaman kaybına neden olmadan ilgili yerlere 

götürüp getirmektir. 

 

MEVZUAT : 

1. 657 sayılı Kanunun 36., 52., 54. ve 165. maddeleri. 

2. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 

md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, iyi insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, 

adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, astları ve 

üstleri ile uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık 

ve kendini sürekli geliştiren bir personel olma 

özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 Kendisine teslim edilen evrak ve dosyaları talimatlara uygun olarak kamu veya özel 

kurum ve kuruluşlar ile kişilere gecikmeye meydan vermeden en kısa sürede götürülmesi, 

getirilmesi, teslim edilmesi veya teslim alınması, evrakların tam ve sağlam olarak 

korunması iş ve işlemleri yapmak. 

 Kendisine teslim edilen evrak ve dosyaları talimatlara uygun olarak, yaya olarak veya 

toplu taşıma araçlarını kullanmak suretiyle götürmek ve ilgililere teslim etmek. 

 Görevin özelliğine ve ihtiyaca binaen gelen/giden evrak biriminde, bağlı bulunduğu 

amirin talimatı doğrultusunda zarfları açmak ve büro yardımcı hizmetlerini yürütmek. 

 Görevin hassas ve riskli olduğunu bilmek, gizlilik kurallarına uymak ve buna göre 

hareket etmek. 

 Amirleri tarafından görev alanı ile ilgili verilecek görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

SINIFI Yardımcı Hizmetler 

UNVANI Hizmetli 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü 

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şube müdürü ve şef 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Unvanının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu işleri, 

kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Amirleri tarafından 

verilen Kurum evrak teslimi/alımı ve sorumluluk alanındaki temizlik işlerini yerine getirmek 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Kanunun 36.,52.,54. ve 165. maddeleri. Devlet memurlarının görev ve 

sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.) 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

A) ASGARİ EĞİTİM  En az ilköğretim mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, iyi insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, 

adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, astları ve 

üstleri ile uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık 

ve kendini sürekli geliştiren bir personel olma 

özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine teslim edilen evrak ve dosyaları talimatlara uygun olarak kamu veya özel 

kurum ve kuruluşlar ile kişilere gecikmeye meydan vermeden en kısa sürede götürülmesi, 

getirilmesi, teslim edilmesi veya teslim alınması, evrakların tam ve sağlam olarak 

korunması iş ve işlemlerini yapmak.  

 Sorumluluk alanlarını temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit 

iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak. 

 Kendisine teslim edilen evrak ve dosyaları talimatlara uygun olarak, yaya olarak veya 

toplu taşıma araçlarını kullanmak suretiyle götürmek ve ilgililere teslim etmek. 

 Görevin özelliğine ve ihtiyaca binaen gelen/giden evrak biriminde, bağlı bulunduğu 

amirin talimatı doğrultusunda zarfları açmak ve büro yardımcı hizmetlerini yürütmek. 

 Görevin hassas ve riskli olduğunu bilmek, gizlilik kurallarına uymak ve buna göre 

hareket etmek. 

 Amirleri tarafından görev alanı ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sözleşmeli Personel 

UNVANI Diğer Teknik Hizmetler (Tasarımcı)  

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar).   

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri.  

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun baskı, yayın ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili her türlü dizgi, 

kapak ve sayfa tasarımı, afiş, davetiye, kitapçık, bülten, form, belge ve dokümanların baskı 

öncesi tasarım işlerinin mevzuata uygun olarak yapmak.  

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi.  

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar. 

3. İş Sözleşmesi.  

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde 

eğitim veren Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf 

ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, 

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik 

Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme 

ve Baskı lisans programlarından birinden 

mezun olmak.  

Web grafik ve tasarımı konusunda en az 2 (iki) 

yıl deneyimli olmak.     

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve 

anlayışlı olan, astları ve üstleri ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini 

sürekli geliştiren bir personel olmak. 

 Machintosh ve PC olmak üzere bilgisayar 

sistemlerini iyi derecede bilmek ve alanıyla 

ilgili bütün bilgisayar programlarını (MS 

Office, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, 

Acrobat Pro, Adobe Illistrator, CorelDraw, 

Freehand, Font Creator, QuarkXPress vb.) 

iyi derecede kullanıyor olmak. 
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 Yukarda belirtilen program bilgisinin 

yanında matbaa baskısı konusunda 

deneyimli, renk ve kağıt bilgisine sahip, 

gerektiğinde transkripsiyon işareti 

(karakter) oluşturabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, yapacağı çalışmalarla 

ilgili olarak daha önce yaptığı çalışmaları 

referans olarak sunabilecek yeterliliklere 

sahip olmak. 

 Geri bildirime açık olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum faaliyetleri kapsamında kullanılacak basılı ve görsel materyaller için konsept 

tasarımlar oluşturmak. 

 Kurumun görev alanı kapsamında basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, 

şekil, tablo, grafik, resim vb. oluşturmak. 

 Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak. 

 Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek. 

 Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 

güncellemek. 

 Görev alanına ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, arşiv 

oluşturulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 

ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmaları yapmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sözleşmeli Personel  

UNVANI Arşiv Uzmanı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İdari İşler Müdürlüğü  

(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR 

VERDİĞİ ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri. 

 

 İŞ/GÖREV ÖZETİ:   Kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemler. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi.   

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar. 

3. İş Sözleşmesi.  

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde 

eğitim veren Tarih Bölümü mezunu olmak. 

Arapça veya Farsça dersi almış olmak  

Çeviri yazı bilmek 

İlgili alanda (Arşiv ya da çeviri yazı odaklı 

projelerde) en az 1 (bir) yıl proje deneyimi olmak.     

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst 

ve anlayışlı olan, astları ve üstleri ile 

uyumlu çalışabilen, yeniliklere açık ve 

kendisini sürekli geliştiren bir personel 

olmak.  

 Toz vb. alerjik rahatsızlıklarının 

olmaması. 

 Geri bildirime açık olmak. 
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GÖREVLER: 

 

 Kurum arşivinin düzen ve bakımını sağlamak 

 Arşiv malzemelerinin kaybolması ya da zarar görmesini engelleyecek önlemler almak, 

 Haşere, nem, yüksek sıcaklık gibi arşiv malzemesine zarar verecek etkenlere karşı ortam 

koşullarını ayarlamak, 

 Zarara uğramış arşiv malzemelerinin restorasyonun yapılmasını sağlamak, 

 Kurum çalışanlarının arşivden faydalanma isteklerini karşılamak, 

 Saklama süresi dolan arşivlik kamu kurumu malzemelerini imha etmek, 

 Her sene sonunda arşiv faaliyetlerini açıklayan rapor oluşturmak, ilgili birimlere sunmak, 

 Kamu kurumu bilgi gizliliğine sadık kalmak, 

 Kamu kurumları dışında bulunan arşiv malzemelerinin gerektiği takdirde satın alınmasını 

sağlamak, 

 Teslim alınan arşiv malzemesini kayıt altına almak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sözleşmeli Personel  

UNVANI Kütüphaneci 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM Kütüphane Müdürlüğü 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu müdür ve üst amirleri 

 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat 

düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi.  

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar. 

3. İş Sözleşmesi.  

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde 

eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 

mezunu olmak. 

Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi 

derslerinden birini almış olmak. 

Dijitalleştirme veya kataloglama projelerinde en 

az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.    

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, detaylara önem veren, kütüphane 

işlemleri bilgisi, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

bir eleman olma özelliği aranır. 

GÖREVLER: 

 Kütüphanenin işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma 

programlarına uygun olarak yürütür. 

 Üst yönetimin belirlediği politikaları astlarına anlatıp yorumlar ve şubesinin çalışmalarını 

bu politikalar çerçevesinde yürütür. 

 Hükümet programı, kalkınma planları ve icra planlarında kütüphaneyi ilgilendiren 

faaliyetleri takip ederek sonuçlarını rapor eder. 

 Kütüphanenin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma takvimini hazırlar. 

 Kütüphanede çalışanların yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve düzenli 

yürümesini sağlar. 
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 Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için insan, zaman, para, malzeme ve yer 

unsurlarını en verimli şekilde kullanarak, israfı önleyici tedbirler alır. 

 Eş unvandaki birim elemanları ile işbirliği yapar. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini 

sağlar. İşlerin koordineli yürütülmesi için öbür çalışanlarla iş birliği kurar. 

 İstenildiğinde faaliyetin herhangi bir aşamasının sonucunu amirlerine rapor eder. 

 Başkanlık kütüphanelerine gelen eserlerin kaydı, ciltlenmesi, tanıtım kataloglarının 

hazırlanması ile okuyucu hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

 Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanecilik faaliyetlerini izler; gelişmeleri takip eder; gerektiği 

durumlarda makama bilgi ve rapor sunar. 

 Kütüphaneden ve Genel Ağ aracılığıyla kütüphaneden yararlanılması için gerekli tedbirleri 

almak. 

 Yurt içi ve yurt dışında basılmış, kurumu ilgilendiren her türlü eser ve yayını takip etmek, 

bu gibi eserlerden kuruma yararlı nitelikte olanların kütüphaneye kazandırılmasını 

sağlamak üzere üst yöneticiye teklifte bulunmak. 

 Satın alınması istenilen eserlerin kütüphanede bulunup bulunmadığını denetlemek. 

 Kütüphaneye bağışlanacak eserlerle ilgili işlemleri yapmak. 

 Alınmasına karar verilen eserlerin listesini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne bildirmek. 

 Kütüphane koleksiyonunun (basılı ve elektronik) geliştirilmesi, güncel tutulmasını 

sağlamak. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin 

kütüphaneye girmesi için çalışma yapmak. Kütüphane hizmetleri hakkında aylık, yıllık 

kütüphane faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek. 

 Kütüphanede bulunan bütün eserlerin demirbaş kayıtlarını tutmak. 

 Kütüphanedeki eserler için yazar, kitap ve konu başlıklarına göre düzenlenen bir genel 

katalog hazırlamak. 

 Yayınevlerince gönderilen katalogları asli üyelere duyurmak, bunların teklif ve isteklerini 

değerlendirmek. 

 Kütüphaneye giren her eserin bibliyografik künyesini uygulanan kataloglama kurallarına 

göre düzenleyip kütüphane programına veri girişini yaptırmak ve kontrol etmek. 

 Cilt birliği oluşturulmuş süreli yayınlar ile onarılması gerekli kitapların cilt işlemlerinin 

gerçekleşmesini sağlamak. 
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 Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü ile iş birliği yaparak değişme yoluyla sağlanacak eserlerle 

ilgili işlemleri yapmak, değişmenin düzenli ve dengeli yapılmasını sağlamak maksadıyla 

kayıtları sürekli denetlemek. 

 Kütüphanede bulunan kitap ve öbür malzemelerin korunmasını sağlamak, bunların zarar 

görmemesi için önleyici tedbirler almak. 

 Dışarıya ödünç verilen eserlerin zamanında teslim edilmemesi hâlinde yazı ile gerekli 

hatırlatmayı yaparak eserin teslim edilmesini sağlamak. 

 Kütüphaneye yayın (yazma eser ve nadir eser) satmak isteyen kişi veya Kurum 

başvurularını değerlendirip üst amirlere bilgi vermek. 

 Amirleri tarafından, alanıyla ilgili verilen öbür görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sözleşmeli Personel  

UNVANI Tashihçi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu şef, müdür ve üst amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ:   Kurumun baskı, yayın ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili her türlü kitap, 

afiş, davetiye, kitapçık, bülten, form, belge ve dokümanların baskı öncesi tashih işlerinin 

mevzuata uygun olarak yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi.  

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar. 

3. İş Sözleşmesi.  

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde 

eğitim veren Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça 

Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun 

olmak.  

Arapça ve Osmanlı Türkçesi dersi almış olmak  

Çeviri yazı bilmek 

İlgili alanda (çeviri yazı odaklı) en az 2 (iki) yıl 

proje deneyimi olmak.     

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına 

önem veren, kaynakları etkili ve 

verimli bir şekilde kullanabilen, iyi 

insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, 

adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli 

geliştiren bir personel olmak. 

 Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda 

belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde 

Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları 

konusunda yeterli bilgi birikimine 

sahip olmak. 
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 Baskıya hazırlanan kitap, makale, yazı, 

kurumsal doküman ve metinlerdeki 

anlatım bozukluklarını, yanlış ve hatalı 

kullanımları, dizgiden kaynaklanan 

eksiklikleri tespit edip düzeltecek yazı 

tecrübesi ve cümle bilgisine sahip 

olmak. 

 Çeviri yazı ve düzeltme işaretleri 

konusunda bilgi sahibi olmak. 

 Geri bildirime açık olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 

 Baskıya hazırlanan kitap, makale, yazı, kurumsal doküman ve metinlerdeki anlatım 

bozukluklarını, yanlış ve hatalı kullanımları, dizgiden kaynaklanan eksiklikleri tespit 

edip Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde 

Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına göre hazırlamak. 

 Dizgiden gelen prova baskıyı alıp okutmak ve prova baskıda hata varsa tespit edip 

hataları gidermek. 

 Dizgi yazıyı şekil, anlam ve yayın organının teknik politikası yönünden incelemek. 

 Hata olup olmadığını yazı üzerinde takip ederek estetiğini kontrol etmek. 

 Estetik olmayan bölümleri yazı üzerinde estetik şekliyle düzeltmek. 

 Dizgi yazıyı dizgi bölümüne doğru şekliyle yeniden hazırlamak. 

 Görev alanına ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, arşiv 

oluşturulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 

ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmaları yapmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Tasarımcı 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun baskı, yayın ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili her türlü dizgi, 

kapak ve sayfa tasarımı, afiş, davetiye, kitapçık, bülten, form, belge ve dokümanların baskı 

öncesi tasarım işlerini mevzuata uygun olarak yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, sanat 

ve tasarım fakülteleri ile meslek 

yüksekokullarının ilgili bölümlerinden (grafik 

tasarımı, resim vb.) mezun olmak ya da en az 

lise veya dengi okul mezunu olup mesleğiyle 

ilgili alanda kamu veya özel sektörde en az iki 

yıl iş deneyimi olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve 

anlayışlı olan, astları ve üstleri ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini 

sürekli geliştiren bir personel olmak. 

 Machintosh ve PC olmak üzere bilgisayar 

sistemlerini iyi derecede bilmek ve alanıyla 

ilgili bütün bilgisayar programlarını (MS 

Office, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, 

Acrobat Pro, Adobe Illistrator, CorelDraw, 

Freehand, Font Creator, QuarkXPress vb.) 

iyi derecede kullanıyor olmak. 
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 Yukarda belirtilen program bilgisinin 

yanında matbaa baskısı konusunda 

deneyimli, renk ve kağıt bilgisine sahip, 

gerektiğinde transkripsiyon işareti 

(karakter) oluşturabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, yapacağı çalışmalarla 

ilgili olarak daha önce yaptığı çalışmaları 

referans olarak sunabilecek yeterliliklere 

sahip olmak. 

 Geri bildirime açık olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum faaliyetleri kapsamında kullanılacak basılı ve görsel materyaller için konsept 

tasarımlar oluşturmak. 

 Kurumun görev alanı kapsamında basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, 

şekil, tablo, grafik, resim vb. oluşturmak. 

 Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak. 

 Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek. 

 Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 

güncellemek. 

 Görev alanına ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, arşiv 

oluşturulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 

ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmaları yapmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Tashih Sorumlusu 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurumun baskı, yayın ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili her türlü kitap, 

afiş, davetiye, kitapçık, bülten, form, belge ve dokümanların baskı öncesi tashih işlerini 

mevzuata uygun olarak yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Üniversitelerin fen-edebiyat, edebiyat, insan ve 

toplum bilimleri fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden (Türk dili ve edebiyatı, Türk dili 

ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği 

gibi) mezun olmak ya da en az lise mezunu olup 

redaksiyon ve yayın denetimi (düzeltmenlik, 

musahhihlik) alanında kamu veya özel yayın 

sektöründe en az iki yıl iş deneyimi olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına 

önem veren, kaynakları etkili ve 

verimli bir şekilde kullanabilen, iyi 

insan ilişkileri kurabilen, güvenilir, 

adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli 

geliştiren bir personel olmak. 

 Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda 

belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde 

Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları 

konusunda yeterli bilgi birikimine 

sahip olmak. 

 Baskıya hazırlanan kitap, makale, yazı, 

kurumsal doküman ve metinlerdeki 

anlatım bozukluklarını, yanlış ve hatalı 

kullanımları, dizgiden kaynaklanan 

eksiklikleri tespit edip düzeltecek yazı 

tecrübesi ve cümle bilgisine sahip 

olmak. 
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 Çeviri yazı ve düzeltme işaretleri 

konusunda bilgi sahibi olmak. 

 Geri bildirime açık olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Baskıya hazırlanan kitap, makale, yazı, kurumsal doküman ve metinlerdeki anlatım 

bozukluklarını, yanlış ve hatalı kullanımları, dizgiden kaynaklanan eksiklikleri tespit 

edip Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde 

Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına göre hazırlamak. 

 Dizgiden gelen prova baskıyı alıp okutmak ve prova baskıda hata varsa tespit edip 

hataları gidermek. 

 Dizgi yazıyı şekil, anlam ve yayın organının teknik politikası yönünden incelemek. 

 Hata olup olmadığını yazı üzerinde takip ederek estetiğini kontrol etmek. 

 Estetik olmayan bölümleri yazı üzerinde estetik şekliyle düzeltmek. 

 Dizgi yazıyı dizgi bölümüne doğru şekliyle yeniden hazırlamak. 

 Görev alanına ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, arşiv 

oluşturulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 

ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmaları yapmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Güvenlik Şefi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum ana ve ek binasının güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini 

sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. 

4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Silahsız güvenlik personeli için en az 

ilköğretim mezunu olmak 

Silahlı güvenlik personeli için en az lise 

mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve 

anlayışlı olan, astları ve üstleri ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini 

sürekli geliştiren bir personel olmak. 

 Kurumun ihtiyacı doğrultusunda silahlı 

veya silahsız güvenlik sertifikasına sahip 

olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek binasının güvenlik hizmetinin sağlanması ve yürütülmesinde görev 

almak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 İdare tarafından belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi 

kayıplara yol açabilecek hadiseleri önlemek ve yetkilileri bilgilendirmek. 
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 Kurumda yaşanması olası şiddet olaylarını önlemeye çalışmak, şiddet ile karşılaşırsa 

emniyet güçlerinden yardım istemek.  

 Amiri tarafından belirlenen nöbet rotasyonlarına riayet etmek. Altındaki güvenlik 

personelini nöbetlerine riayet etmesi hususunda bilgilendirmek. 

 Görev alanlarında bir suçla karşılaştığında müdahale etmek, suçun devamını önlemek, 

sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili kolluğa 

teslim etmek ve idareye iletmek. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma 

ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olmak. 

 Zimmeti altındaki telsiz, düdük, kelepçe, cop vb. malzemeyi kullanmada özen 

göstermek, aksi durumda tazmin etmek. 

 Görev anında kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde veya benzeri madde kullanmamak 

veya doktor reçetesi ile verilmiş uyuşturucu içeren ilaçlar alma zorunluluğu varsa üst 

amirine bildirmek. 

 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü’nün olumsuzluklardan haberdar olmasını 

sağlamak. 

 Kayıp, çalıntı, buluntu eşyaları anında nöbet defterine işlemek, tutanakla İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek, kaybı bulunan şahısları 

ilgili müdürlüğe yönlendirmek. 

 Kurum giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

 Kurum kameralarının gece ve gündüz düzenli olarak kontrol ve takip edilmesini 

sağlamak. Arıza veya aksaklık halinde üst amirini bilgilendirmek. 

 Güvenlik görevlileri, acil durumlarda sivil savunmanın doğal üyesidir. Kurumumuzun 

sivil savunma ve acil eylem planlarını güvenlik merkezinde bulundurmak ve buna göre 

hareket etmek. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Güvenlik Görevlisi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum ana ve ek binanın güvenlik hizmetlerini sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. 

4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

Silahsız güvenlik personeli için en az 

ilköğretim mezunu olmak 

Silahlı güvenlik personeli için en az lise 

mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

 Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilen, iyi insan ilişkileri 

kurabilen, güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve 

anlayışlı olan, astları ve üstleri ile uyumlu 

çalışabilen, yeniliklere açık ve kendisini 

sürekli geliştiren bir personel olmak. 

 Kurumun ihtiyacı doğrultusunda silahlı 

veya silahsız güvenlik sertifikasına sahip 

olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek binasının güvenlik hizmetlerini sağlamak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlama, çevreyi koruma için yürütülen faaliyetlerde aktif olarak 

yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 İdare tarafından belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi 

kayıplara yol açabilecek hadiseleri önler ve yetkilileri bilgilendirmek. 
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 Kurumda yaşanması olası şiddet olaylarını önlemeye çalışır, şiddet ile karşılaşırsa 

emniyet güçlerinden yardım istemek. 

 Amiri tarafından belirlenen nöbet rotasyonlarına riayet etmek. 

 Görev alanlarında bir suçla karşılaştığında müdahale etmek, suçun devamını önlemek, 

sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili kolluğa 

teslim etmek ve idareye iletmek. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma 

ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olmak. 

 Zimmeti altındaki telsiz, düdük, kelepçe, cop vb. malzemeyi kullanmada özen 

göstermek, aksi durumda tazmin etmek. 

 Görev anında kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde veya benzeri madde kullanmamak 

veya doktor reçetesi ile verilmiş uyuşturucu içeren ilaçlar alma zorunluluğu varsa amirine 

bildirmek. 

 Nöbetini imza ile teslim etmek, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü’nün 

olumsuzluklardan haberdar olmasını sağlamak. 

 Kayıp, çalıntı, buluntu eşyaları anında nöbet defterine işlemek, tutanakla İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek, kaybı bulunan şahısları 

ilgili müdürlüğe yönlendirmek. 

 Kurum giriş-çıkış kayıtlarını tutmak. 

 Kurum kameralarını gece ve gündüz düzenli olarak kontrol ve takip etmek ve 

aksaklık/arıza halinde amirini bilgilendirmek. 

 Güvenlik görevlileri, acil durumlarda sivil savunmanın doğal üyesidir. Kurumumuzun 

sivil savunma ve acil eylem planlarını güvenlik merkezinde bulundurmak ve buna göre 

hareket etmek.  

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Elektrik Teknikeri 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum ana ve ek binanın iç ve dış kullanım alanlarındaki elektrik ile 

ilgili arızaların tespiti yapmak ve faal durumda tutulmasını sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

3. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında 

Yönetmelik. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

En az Ön Lisans (Elektrik) ve dengi okul 

mezunu olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren 

bir personel olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek binanın dış kullanım alanları ile her katta bulunan odalar, konferans 

salonu, koridorlar, tuvaletler, mutfak ve yemekhane, kalorifer dairesi, garaj, asansörler, 

panolar, lambalar, kütüphane, kitap satış yeri ve diğer muhtelif kapalı alanlardaki bütün 

alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, 

giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlayıp takip etmek. 

 Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale etmek. 

 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelikleri takip etmek.  
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 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Kaloriferci 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Unvanın gerektirdiği yetkiler çerçevesince sorumlu olduğu tesisatın 

gerektirdiği bakım, onarım gibi çalışmaları yaparak kalorifer sistemini çalışır durumda 

tutmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

3. Konut Kapıcıları Yönetmeliği 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM 

 

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren 

bir personel olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek binada kurulu kalorifer sistemlerini kullanma talimatları doğrultusunda 

işletilmesi, bakım temizlik ve kontrolünü yapmak. 

 Büyük onarım işlerinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne talepte 

bulunarak ikmal ettirmek.  

 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelikleri takip etmek.  

 Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Dış hava ısısına göre sistemin çalışmasını sağlamak. 
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 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Temizlik Şefi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum ana ve ek bina ile Bayındır I. Sokak No:24/6 Kızılay/Ankara 

adresindeki mağazanın iç ve dış mekanlarının makine, ekipman ve malzemeli genel 

temizliği, ilaçlanması, yeşil alanların bakımının yapılmasına nezaret etmek ve temizlikle 

ilgili diğer görevlerin yürütülmesini sağlamak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak. 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren 

bir personel olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek bina ile Bayındır I. Sokak No: 24/6 Kızılay/Ankara adresindeki 

mağazanın dış kullanım alanlarında temizlik esnasında personele nezaret etmek ve 

önceden tespit olunmuş temizlik icaplarının yerine getirilmesini sağlamak ile her katta 

bulunan odalar, konferans salonu, koridorlar, tuvaletler, mutfak ve yemekhane, kalorifer 

dairesi, garaj, asansörler, merdivenler, mermerler, yer karoları, ayna ve camlar, 

çerçeveler, lambriler, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, koltuklar, sandalyeler, masalar, 

panolar, lambalar, bilgisayarlar, kütüphane, kitap satış yeri ve diğer muhtelif kapalı 

alanlar, dolap içi (Açık olması ve istenmesi hâlinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, 
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kütüphanelikler  (içi ve dışı), kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler, binalarda bulunan 

bilumum mefruşat ve radyatör peteklerinin temizliği, binanın dış alanının temizliği, 

çiçeklerin bakımı ve İdarece verilecek temizlikle ilgili diğer görevlerin yerine 

getirilmesini sağlamak, gerektiğinde katılmak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Temizlik Görevlisi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum ana ve ek bina ile Bayındır I. Sokak No:24/6 Kızılay/Ankara 

adresindeki mağazanın iç ve dış mekanlarının makine, ekipman ve malzemeli genel 

temizliği, ilaçlanması, yeşil alanların bakımının yapılması ve temizlikle ilgili diğer 

görevlerin yürütülmesi işi. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

  

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu 

olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren 

bir personel olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Kurum ana ve ek bina ile Bayındır I. Sokak No:24/6 Kızılay/Ankara adresindeki 

mağazanın dış kullanım alanları ile her katta bulunan odalar, konferans salonu, 

koridorlar, tuvaletler, mutfak ve yemekhane, kalorifer dairesi, garaj, asansörler, 

merdivenler, mermerler, yer karoları, ayna ve camlar, çerçeveler, lambriler, duvarlar, 

tavanlar, kapılar, halılar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, bilgisayarlar, 

kütüphane, kitap satış yeri ve diğer muhtelif kapalı alanlar, dolap içi (Açık olması ve 

istenmesi hâlinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, kütüphanelikler  (içi ve dışı), kitaplar, 

çöp kutuları, çiçeklikler, binalarda bulunan bilumum mefruşat ve radyatör peteklerinin 
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temizliği, binanın dış alanının temizliği, çiçeklerin bakımı ve İdarece verilecek temizlikle 

ilgili diğer görevleri yerine getirmek. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

SINIFI Sürekli İşçi 

UNVANI Ambar/Depo Görevlisi 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM İhtiyaç duyulan bütün birimlerde üst yönetici 

Olur’u ile görevlendirilir. 

BAĞLI OLDUĞU/ RAPOR VERDİĞİ 

ÜST AMİRLERİ 

Bağlı bulunduğu memur, şef, müdür ve üst 

amirleri. 

 

İŞ/GÖREV ÖZETİ: Kurum kitap depoları ile kitap satış yerlerindeki kitapların istifi, stok 

kontrolü, taşınması ve temizliğini yapmak. 

 

MEVZUAT :  
1. 4857 sayılı İş Kanunu.  

2. 664 sayılı KHK. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 

A) ASGARİ EĞİTİM  

 

 

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu 

olmak. 

 

 

B) KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 

Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem 

veren, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, 

güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, 

astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, 

yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren 

bir personel olmak. 

GÖREVLER: 

 

 Kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, iç emir genelge ve mevzuat 

doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye meydan vermeden yapmak. 

 Müşteri veya tedarikçiden malzemeleri eksiksiz teslim almak, depoda uygun şekilde 

istifleyip stok kontrolü yapmak. 

 Depo güvenliğini sağlamak. 

 Depoya ait olan alet-ekipman gibi ekipmanları verimli kullanmak. Gerekli zamanlarda 

bakımı için teknik birime bilgi vermek. 

 Gelen siparişleri değerlendirip, sevkiyatları zamanında ve doğru bir şekilde 

gerçekleştirmek. 

 Deponun düzenini ve temizliğini kontrol edip uygunluğunu sağlamak. 
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 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak için yürütülen faaliyetlerde aktif 

olarak yer alarak ilgili yönetmelik çerçevesinde Kurum adına uygulanmasını sağlatmak. 

 İstenildiğinde  aylık veya değişen periyodlarda  sayım takvimine uygun olarak  gerekli 

hazırlığı yapmak, bizzat katılmak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Müdürün veya üst amirlerin vereceği benzeri görevleri yapmak. 
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TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU 

 

 

 

Sıra 

Numarası 
Adı Soyadı 

Kurumdaki 

Görevi 

Kuruldaki 

Görevi 
Tarih İmza 

1 
Prof. Dr. Feyzi 

ERSOY 
Başkan Yardımcısı Başkan 

  

2 Hüseyin DOĞANAY 
Strateji Geliştirme 

Müdürü 
Doğal Üye 

  

3 Özge BAŞIBÜYÜK 

İnsan Kaynakları ve 

Destek Hizmetleri 

Müdürü 

(Harcama Yetkilisi) 

Üye 

  

4 H. Emre PEKYÜREK 
Bilimsel Çalışmalar 

Müdürü V. 
Üye 

  

5 Mehtap ŞAHİN 
Kütüphane Müdürü 

V. 
Üye 

  

 

 

 

 

 


