
T.C.
ANKARA UNivrnsirnsi nnrTonlUGU

Personel Daire Baqkanhfr

GOREV TANIM FORMU

: Personel Daire B
: Evrak gube MiidUr

: Personel Daire Bagkanr
T BiRiM YETKiLisi

lEyrak gube Miidiirti

Halil ibrahim TUTAK - gube Miidiirii _ Giirev Tanrmr

unvanrnm gerektirdigi yetkiler 9
,"lft ur dig". dfu"r gun olu.ak sevk ve.idare etme

mudiirliisu personelinin sorumlulukla'nr belirlemek, ig dalrhmrnr yapmak, iqlem siireglerini izlemek

alanma giren konularda teknolojik geligmeleri takip etmek

ube miidiirliifii personeli arasrnda u]um ve igbirligini sallamak

tinde bulunan personelin e[itim ihtiyaglannr tespit etmek

qubelerle koordineli gahgmak

mirleri tarafindan verilen diger gOrevleri yerine gefrqmek

lerin Temin EUilOEi V".

r tiirlii talimat ire Baflcanr ve Ust drird amir azr I r-Srizl Li-Telefon-Faks_

Personel Dd'ire Baqkanr



T.C.
ANKARA UNivnnsirnsi nnxrdnl uGU

Personel Daire Bagkanhlr

GOREV TANIM FORMU

Daire BagkanhEt

: Personel Daire

Ahmet iNcnfnfiX - gef _ Giirev Tanrmr

unvanrnm gerektirdigi yetkiler gergev 
dare etm

kayt ve argiv iglemlerinin srireqlerini takip etmek ve sonuglandrrmak

alanma giren konularda teknolojik geligmeleri takip etmek

irim personeli arasmda uyum ve igbirli$i salJamak

fftm araq ve gereglerinin kullanrlmasrnr takip etmek, a'ag ve gereg ihtiyacrnrn kargrlanmasrnr safilamak

ve iglemlerle ilgili olarak $ube MiidUrUne bilgi vermek

Beyas birim sorumlulufiunu yiiriitmek, e-Beyas ile ilgili konularda bilgi vermek ve sorunla' 96;
imer sorumluluSunu yiiriitmek, Bimer'le ilgili yazrgmalarr yiirtitmek

birimlerle koordineli gahgmak

tarafindan verilen diler g<irevleri yapmak

rin Temin EditdiEi yer- Bileinin

r tiirlii talimat
azl h -S0zlii-Telefon.F



T.C.

ANKARA UNivnnsirnsi nBrr6nlUGti
Personel Daire Bagkarilt[t

GOREV TANIM FORMU

Tarih ONAYLAYAN

Personel Daire Bagkant

BiRiM : Pelsonel Daire Bagkanlrfir

A.LT BiRiM Evral< $ube MiidiirliiAU

BiRiM YETKiLiSi : Personel Daire Baskanr

A.LT BiRiM YETKiLiSi : Evrak $ube M0diirii

Recep KUTLU - Biiro Personeli - Giirev Tantmt

unvanlnln gerektirdifii yetkiler gergevesinde sorumlu oldulu gube mildilrliifUnii kanun, tiiziik,

tmelik ve diger diizenlemelere uygun oiarak sevl< ve idare etmek

ilen ve giden evraklarr bilgisayara kaydetmek sUreglerini takip etmek ve sonuglandtlmak

ivleme ve dosyalama iglemlerini yapmak

ta ve dalrtrm iqlerini yapmak

i tarafrndan verilen difier gdrevleri yaprnal<

nilci
Kullanrlan Bileiler Bilsilerin Temin EdildiEi Yer Bilsinin Sekli

lavale edilmis islem lube Miidtirii Yanh

2 Ier ttirlti talimat )aire B a$l<anr -$ube Miidiirii Y azr I r -S oz Iii-Telefon-Faks-E-posta



T.C.

ANKARA UNivnnsirnsi nnxrOnlUGU
Personel Daire Bagkanhft

G6REV TANIM FORMU

Bekir BALKIZ - Memur - Giirev Tanrmt

Tarih ONAYLAYAN

Belgin Tiil A$KIRAN
Personel Daire Bagkanr

BiRiM Personel Daire BaskanhEr

A,LT BiRiM : Evrak Sube MUdiirlUAU

BiRiMYETKiLiSi : Personel Daire BaskanL

ALT BiRiM YETKiLiSi Evrak Sube Mtidiirii

I
Kadro unvanrnrn gerektirdi[i yetkiler gergevesinde sorumlu olduSu qube rntdtirliif0nii kanun, tiiziik,

l0netmelik ve diger diizenlemelere uygun olarak sevk ve idare etmek

z ielen ve giden evraklarr bilgisayara kaydetrnek siireglerini takip etmek ve sonuglandrnnak

a
J A,rgivleme ve dosyalama iglemlerini yapmak

4 losta ve da[rtrm iglerini yapmak

5 {mirleri tarafindan verilen diler gdrevleri yapmak

6

7

8

9

10

ll

BiLGi
Kullanrlan Bilgiler Bilgilerin Temin Edildi[i Yer Bilginin $ekli

1 F{avale edilmis islem Sube MiidiirU Yanlt
2 FIer tiirlii talimat Daire Baskanr-Sube Miidiirii Yazrl r-S 6zlii-Telefon-Faks-E-posta



T.C.
ANKARA UNivnnsiresi npxronlUc U

Personel Daire Ba$kanhEr

G6REV TANIM FORMU

Cogkun Yiicel UGUR - Memur _ Giirev Tanimt

unvanrnrn gerektirdifi yetkiler gerge
Lelik ve diger dUzenlernelere uygun olarak sevk ve idare etme

ve giden evraklarr birgisayara kaydetrnek sriregrerini takip etmel< ve sonuqlandrrmak

leme ve dosyalama iglemlerini yapmak

ve dagrtml iglerini yaprnak

Bilgilerin Temin EditdiEi yer

YazrL - Sdzlii-Telefon-


