
 

 

T.C.  

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIM FORMU 

Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Alt Birim Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

Unvan Şube Müdürü  

Personel  Yücel KARADÖNGEL 

Vekalet Edecek Personel Elvan ÇALHAN 

Görev ve Sorumlulukları 

 

➢ İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, İdarece 

stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 

veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

➢ Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporlarının koordinasyonunu sağlamak. 

➢ Üst yönetici tarafından hazırlanacak olan idare faaliyet raporunun sekretarya görevini 

yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak. 

➢ İdare Faaliyet Raporlarının mevzuatta öngörülen süre içinde birer örneğini Sayıştay ve 

Cumhurbaşkanlığına göndermek. 

➢ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve 

geliştirmek. 

➢ İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek. 

➢ İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  

➢ Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 

➢ Birimlerin tereddüte düştüğü mali konularda danışmanlık hizmeti vermek. 

➢ İzleme ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak,tasnif etmek üzere 

analiz etmek,  

➢ YÖKSİS sistemine İzleme ve değerlendirme kriterlerinin veri girişini yapmak. 

➢ Kalite Komisyonunun sekretarya görevini yürütmek. 

➢ Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

                       T.C.  

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIM FORMU 

Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Alt Birim Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

Unvan Bilgisayar İşletmeni  

Personel  Bekir YILMAZ 

Vekalet Edecek Personel Elvan ÇALHAN 

Görev ve Sorumlulukları 

 

➢ İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, İdarece 

stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 

veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

➢ Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporlarının koordinasyonunu sağlamak. 

➢ Üst yönetici tarafından hazırlanacak olan idare faaliyet raporunun sekretarya görevini 

yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak. 

➢ İdare Faaliyet Raporlarının mevzuatta öngörülen süre içinde birer örneğini Sayıştay ve 

Cumhurbaşkanlığına göndermek. 

➢ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve 

geliştirmek. 

➢ İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek. 

➢ İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  

➢ Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 

➢ Birimlerin tereddüte düştüğü mali konularda danışmanlık hizmeti vermek. 

➢ İzleme ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak,tasnif etmek üzere 

analiz etmek,  

➢ YÖKSİS sistemine İzleme ve değerlendirme kriterlerinin veri girişini yapmak. 

➢ Kalite Komisyonunun sekretarya görevini yürütmek.  

➢ Daire Başkanı ve Birim Amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 T.C.  

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIM FORMU 

Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Alt Birim Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

Unvan Bilgisayar İşletmeni  

Personel  Elvan ÇALHAN 

Vekalet Edecek Personel Bekir YILMAZ 

Görev ve Sorumlulukları 

 

➢ İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, İdarece 

stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 

veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

➢ Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporlarının koordinasyonunu sağlamak. 

➢ Üst yönetici tarafından hazırlanacak olan idare faaliyet raporunun sekretarya görevini 

yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak. 

➢ İdare Faaliyet Raporlarının mevzuatta öngörülen süre içinde birer örneğini Sayıştay ve 

Cumhurbaşkanlığına göndermek. 

➢ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve 

geliştirmek. 

➢ İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek. 

➢ İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  

➢ Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 

➢ Birimlerin tereddüte düştüğü mali konularda danışmanlık hizmeti vermek. 

➢ İzleme ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak,tasnif etmek üzere 

analiz etmek,  

➢ YÖKSİS sistemine İzleme ve değerlendirme kriterlerinin veri girişini yapmak. 

➢ Kalite Komisyonunun sekretarya görevini yürütmek.  

➢ Daire Başkanı ve Birim Amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

  

 

 

 

 

 

 

 


