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BİRİMİ

GÖREV ADI

GÖREV İÇİN 

ASGARİ 

YETERLİLİK

Daire Başkanı

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

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

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

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

21. Rektörlüğe bağlı akademik, idari, yabancı uyruklu ve sürekli işçi kadrolarında görev yapan personelin maaş, yolluk, sigorta, özlük hakları, 

vb. tahakkuk ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

19. Üniversitemizde 2547 sayılı Kanun’un 31, 33, 39 ve 50/d maddesi ile ÖYP kapsamında görev yapan öğretim elemanlarının örev 

süresinin takip edilmesini, birimlerden gelen yeniden atama evraklarının kontrol edilmesini ve diğer iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

GÖREV ALANI

YASAL 

DAYANAK

Rektör / Rektör Yardımcısı / Genel Sekretere karşı sorumludur.

20. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

1. Daire Başkanlığı birimleri arasında Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Karar Verme ve Denetim) 

kullanarak, etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmayı sağlamak,

13. Üniversitenin insan gücü, kariyer planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak. Eğitim- Öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir 

şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına ilişkin Üniversite birimlerinin görüşlerini alarak, ilgili mali yılda verilen atama 

kontenjanları da dikkate alınarak kadro ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

4. Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek,

5. Daire Başkanlığı birimleri fiziki donanımının personel tarafından etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

19. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  sonuca 

ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  

Personel Daire Başkanlığı 

Daire Başkanı 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

657  Sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. maddesin belirtilen şartları sağlıyor olmak.

İlgili Mevzuat çerçevesinde, Üniversitede insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapılması, personel ve özlük hakları 

konularındaki görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi.

11. Daire Başkanlığı ile ilgili birim raporlarının (Faaliyet Raporu, istatistik vb. ) hazırlanmasını sağlamak,

12. Üniversite akademik ve idari personelinin kadro talep, ihdas, iptal vb. işlemlerinin yapılması için Cumhurbaşkanlığı ilgili başkanlıkları, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,YÖK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerde bulunmak,

2. Daire Başkanlığı misyon ve vizyonunu belirlemek, tüm çalışanlar ile paylaşmak, gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek,

3. Daire Başkanlığı personeli üzerinde gözetim ve denetim görevini yapmak,

7. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapmak,

8. Daire Başkanlığı personelinin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

6. Başkanlığın Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak (Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birim 

yöneticisi olarak dokümantasyon ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.)

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

9. Bilgi edinme yasası çerçevesinde,  Bilgi Edinme birimince talep edilen yazılara cevap vermek,

10. Her yıl akademik ve idari dolu-boş kadroların iptal-ihdas, tahsis-tenkis, derece ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamak,

14. Akademik, idari, sözleşmeli ve sürekli işçi kadrosunda görev yapan personelin özlük durumlarında meydana gelen değişikliklerin ilgili 

sistemlere (Personel Otomasyon Sistemi, YÖKSİS, Kamu E-ygulama, HİTAP, SGK, KBS) işlenmesi, güncellenmesi ve dosyalama 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

15. Akademik, idari, sözleşmeli ve sürekli işçi kadrosunda görev yapan personelin atama, nakil, görevlendirme, sözleşme, asalet tasdiki, 

emeklilik, istifa, terfi, askerlik, intibak, sıhhi izin, izin, ücretsiz izin, sendika, aile durumu ve medeni durumunda meydana gelen değişiklik 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile disiplin, pasaport, bilgi edinme, hizmet belgesi, kimlik kartı, mal bildirimi, vb. özlük işlemlerine ilişkin taleplerin 

değerlendirilmesi, onaylanması, yazışma ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

16. Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri yürütmek,

17. İdari personelin aday memur eğitimi, hizmet içi eğitim, temel eğitim ve görevde yükselme eğitimi programlarını

düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.

18. Dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve rektörlüğe bağlı yüksekokulların bölüm başkanlarının ilgili 

mevzuat çerçevesinde atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

20. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılmasına yönelik iş ve 

işlemlerin yapılmasını sağlamak.



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