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BİRİMİ

GÖREV ADI

GÖREV İÇİN 

ASGARİ 

YETERLİLİK

Türkan KARTAL İmza :

Şebnem DOKUYUCU İmza :

Ayşegül MORTAŞ İmza :

Fatih ERBEN İmza :

Ebru ERTUĞRUL İmza :

Hüsne ERGÜVEN (İzinli) İmza :

15. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak, görevlerinin yerine getirilmesinde Daire Başkanına karşı sorumludur.

12. Arşivleme işleri ve yeni dosyaların açılmasıyla ilgili işlemlerin, yürütülmesini sağlamak.

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  

Personel Daire Başkanlığı 

Akademik Personel Görevlendirme Şube Müdürlüğü  

Personeli Görev Tanımı

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 

uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Personel Daire Başkanlığı

En az Lise mezunu olmak.

Üniversitemiz idari, sözleşmeli ve sürekli işçi kadrolarında görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin (terfi, atama, 

görevlendirme, intibak, emeklilik, disiplin, arşiv işlemleri, vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde iş ve işlemleri yerine 

getirmek.

13. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun 

olarak yürütmek. 

14. Bağlı bulunduğu birim yöneticileri ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri Şube Müdürü ve Daire Başkanının belirleyeceği esaslar 

dâhilinde yapmak.

2. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri, Bilirkişi görevlendirme işlemleri, Fakültelere ders vermek üzere görevlendirme işlemleri 

yürütmek.

3. 2547 Sayılıı Kanunu'nun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme işlemleri, Rotasyon ile ilgili görevlendirme işlemleri yürütmek.

7. Personel alımıyla ilgili kadro ilanı işlemleri ve atama teklifleri ile atama işlemlerinin yapılması.

6.  Jüri üyeleri ve doçentlik sınavı ile ilgili işlemleri yapmak.

Daire Başkanlığı ve ilgili şube müdürlerine karşı sorumludur.

1.  Akademik personelin görev süresinin uzatılması ile ilgili işlemleri yapmak

4. 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi ile diğer Üniversitelerden öğretim elemanının görevlendirilmesi işlemleri yürütmek.

5. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre lisansüstü eğitim işlemleri ve yabancı uyruklu personel ile ilgili tüm işlemler ile çalışma belgesi 

hazırlanması işlemleri yürütmek.

9,. Akademik personelin emekli sicil numaraları, emeklilik işlemleri, akademik personelin intibak işlemleri, akademik personelin izin işlemleri, 

akademik personelin askerlik işlemleri, akademik personelin disiplin ceza işlemlerini takip etmek. Disiplin cezası alanları YÖK’e bildirmek.

11. Akademik personelin pasaport işlemleri, Akademik personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi işlemleri, Akademik personelin bilgi 

derleme formlarının tanzim edilmesi işlemlerini yapmak.

10. Akademik personelin emekli sicil ve kurum sicil numarası verilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

Akademik Personel Görevlendirme Şube Müdürlüğü Personeli

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

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

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

İmza :

ONAYLAYAN

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Unvanı                   

Adı Soyadı :

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

 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

8. İstifa, görevden çekilme vb. nedenlerle ayrılanların her türlü iş ve işlemleri yapmak.

GÖREV ALANI

YASAL 

DAYANAK

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu


