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Personel Görev Tanımı (PGT) 
 

I. Personel Bilgileri 
 

Adı-Soyadı Arzu ÇAĞUL Sicil No:    

Görev Birimi MÜYADYO Ofis Tlf.     1152 Ofis No:     

 
Görevi Yeri 
 

 
Personel İşleri 

İşe Başlama Tarihi 
           

Derecesi 
Şef 

 
 
II. Görev Tanımları 
 

 
• 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan yazışmaları 

hazırlamak 

• Öğretim Elemanı kadrolarına atama yapılabilmesi için ilan, ön 

değerlendirme ve sınav sonuçlarının yazışma işlemlerini yürütmek 

• İdari ve Akademik Personelin özlük işlemleri ile ilgili kurum içi ve dışına 

yazışmaların koordinasyonunu sağlamak 

• Kongre, konferans, toplantı, sempozyum vb. konularda gönderilen talepleri 

ilgili birimlere iletmek 

• Sendika üyelik yazışma işlemlerini yürütmek 

• 657 Sayılı Kanunun 36.maddesinin uyarınca intibak işlemleri ile ilgili 

yazışmaları hazırlamak 

• Göreve başlama, kadro ve görev değişikliği, vb. bilgilerin düzenli olarak 

BYS sistemine kaydedilmesi ve yazışma işlemlerini yürütmek 

• Sosyal Güvenlik Kurumunda geçen hizmetlerini Emekli Sandığı 

hizmetleriyle birleştirilmesi için yazışma işlemlerini yapmak 

• İstifa, ücretsiz izin, askerlik hizmetleri ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek 

• Mazeret izni, yıllık izin, yurtdışı izni ve hastalık raporları ile ilgili işlemlerin 

yürütülmesi, yazışmalarının yapılmasının sağlamak ve denetlemek 

• Emekli olmak isteyen personelin emeklilik işlemleri ile ilgili yazışma 

işlemlerini yürütmek 

• Personelin mal bildirim beyannamelerinin doldurulması ve muhafaza 



edilmesini sağlamak 

• Personel özlük dosyalarına girmesi gereken evrakların dosyalama işlemini 

takip etmek 

• Dışarıdan, birimlerden ve bütün gelen dilekçelerle alakalı yazışmaları 

yürütmek 

• Kararnameler (Terfi ve görev süresi kararname işlemleri, Yüksek Lisans, 

Doktora Belgesi, Hazırlık Sınıfı değerlendirme kararnameleri), yazışma 

işlemlerini yapmak  

• Sicil özeti ve hizmet belgesi çıkarmak 

• 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim 

elemanlarının atamaları, yazışmaları, sözleşme işlemlerini yürütmek 

• Sicil dosyalarını teslim almak ve ilgili makama göndermek 

• Öğretim elemanlarına ait sicil işlemlerini yapmak 

• 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca birimlerden gelen kurum içi ve 

kurum dışı görevlendirme teklifleri ve yazışma işlemlerini yürütmek 

• 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibini 

sağlamak 

• İkinci Eğitim görevlendirme, borçlanma işlemleri ve pasaport işlemlerinin 

yazışma işlemlerini yapmak 

• BYS sistemine veri girişi güncelleme işlemlerini yürütmek 

• HİTAP (Hizmet Takip Programı)’a gönderim işlemlerini takip etmek. 

 
 

 
 Yukarıda belirtilen bilgiler ve görev tanımları 

tarafımdan doldurulmuştur. 
 

 
       Tarih:   /    /20      İmza: 

 


