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Birim Personel Daire Başkanlığı 

Alt Birim  

Görev Unvanı Daire Başkanı 

Üst Yönetici/Yöneticileri 

(Görevin Bağlı Olduğu 

Unvan) 

- Rektör 

- Rektör Yardımcısı 

- Genel Sekreter 

Astlar - Daire Başkanlığı Personelleri 

Yetki Devri / 

Vekâlet 

- Şube Müdürü  

 

Görev Alanı 

• İlgili mevzuatlar ışığında üst yönetim tarafından belirlenen 

amaç ve ilkelere uygun olarak; Personel Daire Başkanlığının 

vizyonu, misyonu doğrultusunda; Daire Başkanlığı'nın görev 

alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini 

planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Daire 

Başkanlığı'na ait birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 

birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin 

etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. 

Temel Görev ve 

Sorumluluklar 

• Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip 

etmek. 

• Bağlı birimlerin verimli şekilde çalışması için projeler 

üretmek, 

• Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirlemek, tüm 

çalışanlar ile paylaşmak, gerçekleşmesi için çalışanları 

motive etmek, 

• Daire Başkanlığının personeli üzerinde gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 

• Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, 

Koordinasyon, Karar Verme ve Denetim) kullanarak, birimin 

etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak, 

• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve 

hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli 

strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmalar yapmak, 

• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite 

ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer 

görevleri yerine getirmek, 

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve 

performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve 

yorumlamak, 

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri 

etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite 
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araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 

düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının 

hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 

edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

• Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında koordinasyonu 

sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını 

temin etmek, toplantılar yapmak ve ortaya çıkan sorunları 

çözmek. 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk 

ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini 

yürütmek, 

• İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve 

taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 

• İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, 

uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım 

değerlendirme raporunu hazırlamak, 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve 

işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 

• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması 

konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli 

bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

• İç kontrol sistemini kurulması, standartlarının uygulanması 

ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst 

yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 

verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 

• Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve 

demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli 

tedbirleri almak.  Birimindeki mevcut araç,  gereç ve her 

türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını 

sağlamak, 

• Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

 Yetkinlik 

(Aranan Nitelikler) 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak, 

• Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, 

• Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

• Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare 

gereklerini bilmek, 

• Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli 

karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 
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Yetkinlik Düzeyi 

 

Temel Teknik Yönetsel 

• Özel bilgileri 

paylaşmama 

• Güçlü hafıza 

• Düzgün 

diksiyon 

• Düzenli ve 

disiplinli 

çalışma 

• Kurumsal ve 

etik 

prensiplere 

bağlılık 

• Sabırlı olma 

• Temel/Orta/İleri 

düzeyde 

Bilgisayar ve 

internet kullanımı 

• Etkin yazılı ve 

sözlü iletişim 

• Hukuki analiz ve 

muhakeme 

yapabilme 

• Karşılaştırmalı 

durum analizi 

yapabilme 

• Analitik 

düşünebilme 

• Analiz yapabilme 

• Ekip liderliği 

vasfı 

• Empati kurabilme 

• Hızlı düşünme ve 

karar verebilme 

• Hoşgörülü olma 

• Koordinasyon 

sağlayabilme 

• Müzakere 

edebilme 

• Sorumluluk 

alabilme 

• Temsil kabiliyeti 

• Sözlü ve yazılı 

anlatım becerisi 

• Stres yönetimi 

• Üst ve astlarla 

diyalog 

• Yoğun tempoda 

çalışabilme 

• Zaman yönetimi 

Görev İçin Gerekli  

Beceri ve Yetenekler 

 

• Analitik düşünebilme ve analiz yapabilme  

• Hoşgörülü ve sabırlı olma  

• Düzenli ve disiplinli çalışma  

• Hızlı düşünme ve karar verebilme  

• İkna kabiliyeti  

• Yönetici ve liderlik vasfı  

• Empati kurabilme  

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim  

• Güçlü hafıza  

• Muhakeme kabiliyeti ve sorun çözebilme  

• Matematiksel kabiliyet  

• Müzakere edebilme, sorumluluk alabilme  

• Koordinasyon yapabilme  

• Stres ve zaman yönetimi  

• Planlama ve organizasyon yapabilme  

• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı olma  

• İleri düzey bilgisayar ve internet kullanımı  
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• Değişim ve gelişime açık olma  

• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık  

• Temsil kabiliyeti  

Diğer Görevlerle İlişkisi  

 

• Üniversitenin tüm birimleri, Cumhurbaşkanlığı 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, diğer kamu idareleri. 

Yasal Dayanaklar 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı  

• 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve bağlı düzenlemeler  

• 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu  

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  

• 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu  

• 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu  

• 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  

• 2489 Sayılı Kefalet Kanunu  

• 3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  

• 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

• 7201 Tebligat Kanunu 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

 

TEBLİĞ EDEN 

Unvan/ Adı Soyadı/İmzası 

İdari görev 

 

TEBELLÜĞ EDEN 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım 

Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı / Soyadı 

 

Kadro Unvanı Tarih İmza 

İsmail YILDIRIM Daire Başkanı  
 

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 


