
 

 
YÖNETİM VE PERSONEL İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ 

Adı-Soyadı Görevi Merkez Günü 

(09:00 – 17:00) 

Sürekli 

Görevi 

Mevcut İş Yükü-Sorumluluklar Çalışma Durumu 

Doç. Dr. Uğur 

Sadioğlu 

Müdür Salı, Çarşamba, 

Cuma 

Yönetim-

Koordinasyon 

• Merkez Yönetimi 

• Sınav Koordinasyon 

• Eğitim Koordinasyon 

• Harcama Yetkilisi 

• Rektörlük Görevlendirme 

Doç. Dr. 

Serkan Erkam 

Müdür 

Yardımcısı 

Pazartesi 

Perşembe 

Yönetim-

Koordinasyon 

• Merkez Yönetimi 

• Sınav Koordinasyon 

• Eğitim Koordinasyon 

• Harcama Yetkilisi 

• Rektörlük Görevlendirme 

Dr. Öğr. Üy. 

Onur Toka 

Müdür 

Yardımcısı 

Çarşamba 

Cuma 

Yönetim-

Koordinasyon 
• Merkez Yönetimi 

• Sınav Koordinasyon 

• Eğitim Koordinasyon 

• Harcama Yetkilisi 

• Rektörlük Görevlendirme 

Doç. Dr. 

Nagihan 

Boztunç 

Öztürk 

Öğretim 

Görevlisi 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

 • Sınav Tekliflerini Hazırlama 

• Sınav Teklifleri için Kurumlarla ve Üniversite İlgili 

Birimleri ile İletişim Kurma 

• Sınav İletişim ve Bilgi Sistemi Yönetme ve Geliştirme 

• Sınav Protokollerini Hazırlama 

• Sınav Sürecinin Yürütülmesi (Soruların temin 

edilmesinden sonuç raporunun teslim edilmesi süreci) 

• Sınav Evrakının Hazırlanması 

• Sınav Hazırlık, Uygulama ve Sonuç Süreçlerinde 

Üniversite birim ve personeli ile Kurum arasında iletişimi 

sağlama ve süreci yönetme 

• Sınav Merkezi Altyapısı ve Soru Havuzunun 

Geliştirilmesi (HÜYÖS, YÖK STS’ler, Görevde 

Yükselme Sınavları, KKTC) 

• sinav@hacettepe.edu.tr ve sinav.hacettepe.edu.tr sistem 

sorumlusu 

• Sınav itiraz süreçlerini yönetme 

• Sınav Ölçme ve Değerlendirme 

• Sınav ve Eğitim Ödemelerini Hazırlama 

• Gerçekleştirme Görevlisi 

• Puantaj ve bordro hazırlama 

• Tam zamanlı 

mailto:sinav@hacettepe.edu.tr


Arş. Gör. Dr. 

Özlenen 

Özdiyar 

Gedik 

 

 

 

Görevlendirme 

 

 

 

Pazartesi 

Salı  

 

 • Eğitim Teklifleri Hazırlama 

• Eğitim İçerikleri Geliştirme 

• Eğitimler için öğretim elemanı iletişimi kurma 

 

 

• Kısmi zamanlı uzaktan geçici görevlendirme 

Arş. Gör. Eser 

Ergönül 

Görevlendirme Perşembe 

Cuma 

 • Sınav Sürecinin Yürütülmesi (Soruların temin 

edilmesinden sonuç raporunun teslim edilmesi süreci) 

• Sınav Hazırlık, Uygulama ve Sonuç Süreçlerinde 

Üniversite birim ve personeli ile Kurum arasında iletişimi 

sağlama ve süreci yönetme 

• Sınav Evrakının Hazırlanması 

• Geçici görevlendirme 

Arş. Gör. 

Abdullah 

Genco 

Görevlendirme Salı 

Çarşamba 

 • Sınav Sürecinin Yürütülmesi (Soruların temin 

edilmesinden sonuç raporunun teslim edilmesi süreci) 

• Sınav Hazırlık, Uygulama ve Sonuç Süreçlerinde 

Üniversite birim ve personeli ile Kurum arasında iletişimi 

sağlama ve süreci yönetme 

• Sınav Evrakının Hazırlanması 

• Geçici görevlendirme 

Gül Panavur 

Öğül 

Bilgisayar 

İşletmeni 

Pazartesi  

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

 • Kurum içi Kurum dışı yazışmaları gerçekleştirmek 

• BİMER ve CİMER yazılarının yazılması 

• E-postaları kontrol etmek 

• Telefon görüşmelerini gerçekleştirmek 

• Kargolama işlerini yapmak 

• Taşınır Kayıt Kontrol görevini yürütmek  

• Araç İşletme Müdürlüğünden araç talep etmek 

• Eğitim açılacağı zaman katılımcılara bilgilendirme maili 

göndermek 

• Takip etmiş olduğu ilgili eğitimin yoklama listesini 

hazırlamak Eğitim için ücret yatıranların takibi  

• Döner Sermaye Yazıları (Takip etmiş olduğu ilgili 

eğitimde katılımcılara fatura hazırlanılması, dış eğitici 

hizmet alımı yapılması vs.) 

• Eğitici Eğitimi girişleri yapmak 

• Eğiticilerin Eğitimi Eşdeğerlik yazıları 

• Yönetim Kurulu gündem ve kararları yazmak 

• Hukuk Müşavirliği yazıları hazırlamak. 

• Sertifikaları hazırlamak ve basmak. 

• Moodle sisteminde eğitim açılması, derslerin yüklenmesi, 

eğitici ve öğrencilerin tanımlanması ve sürecin 

koordinasyonunu sağlamak.  

• Eğitimler ve sınavlar bittiğinde ek ödeme yönergesi ve 

gider pusulası usulüne göre puantajları yapmak. 

• Puantajları merkez döner sermayeye göndermek  

 



• Bordoları hazırlamak 

• Mal ve hizmet alımlarında Doğrudan Temin 

Yazılarını yazmak 

• Ek Ödeme Yazılarını hazırlamak  

Sınavla İlgi Hazırlıklar 

• Merkez Müdürü ile Sınav için soru hazırlayacak öğretim 

elemanı arasındaki irtibatı sağlamak 

• Sınavda sorulacak alanlara ilişkin soru yazarlarına konu 

başlıkları mail olarak gönderilmesi 

• Sınav için yapılan yazışmalar (koruma güvenlik talebi-

araç tahsisi- sınıf tahsisi vs.) 

• Gözetmenlerin yazısı (Görev kartları ve onlara atılan 

mailler) 

• Salon sınav Tutanakları 

• Sınıf Listeleri-Kapı Listeleri 

• Poşet üzeri yazılar 

• Sınavda görev alanların imza listeleri 

• Salon başkanlarının sınav evraklarını alındı verildi 

tutanağı 

• Sınavla ilgili Komisyon Kararları 

• Bina Sınav Sorumlularının sınav evraklarını alındı verildi 

tutanağı 

• Sınav bittikten sonra soru itirazlarının soru hazırlayan 

öğretim elemanına iletmek 

• Soru itirazlarının sonuçlarını Kurum’a yazmak  

• Sınavla ilgili dosyanın düzenli bir şekilde tutulması 

 

Not: Begül Hanım ve Ayşe Hanım olmadığında tüm 

işlerden sorumludur. 

 

Begül Bedisa 

Kulaksız 

Bilgisayar 

İşletmeni 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

 • Eğitim takibi yapılması 

• Uzaktan Eğitici Eğitim Giriş kayıtlarını yapmak 

• Kayıp EE yazılarını yazmak 

• Arabuluculuk Eğitim Kitapçıklarının Basımı 

• Eğitimlerde kullanılmak üzere afiş tasarımı yapılması 

• Sertifika/Katılım ve micro yeterlilik belgelerinin posta 

yoluyla isteyen kişilere postalama işlemlerinin yapılması. 

• Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne duyuru yapılması 

• Eğitim sertifikalarını ve katılım belgelerini düzenlemek 

ve basım işini yapmak 

• Denver II Eğitim materyalinin gönderimi yapılması 

 



• Merkezdeki tüm elektronik-bilgisayar donanım ve 

yazılımı konusundan sorumlu olmak, bu konuda 

süreçleri ve güncellemeleri öğrenmek. 

• Web sayfasındaki güncellemeleri yapmak.  

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile sürekli iletişim 

halinde olunup, sınavlarda ve eğitimlerde gerekli 

güncelleme ve uygulamaları gerçekleştirmek. 

• Deponun sayımını ve kontrolünü yapmak. Fazla malı 

depoya kaldırmak. Eksik malları tespit etmek ve 

tutanak düzenlemek.  

• Taşınır mal sistemine uygun olarak var olan malların 

barkodlamasını yapmak.  

 

Not: Gül hanım ve Ayşe hanım olmadığında tüm 

görevlerden sorumludur. 

Ayşe Şeker Bilgisayar 

İşletmeni 

Pazartesi 

Salı  

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

 • Gelen eğitim ve sınav taleplerine fiyat teklifi 

gönderme 

• Kesinleşen eğitim ve sınavlar için ilgili Üniversite 

Fakülte ve Bölümlere Görevlendirme yazılarını 

hazırlama 

• Takip etmiş olduğu ilgili eğitimde katılımcılara 

fatura hazırlanılması  

• Eğitim kayıtlarını takip etmek ve hesap 

hareketleri ile kontrol etmek 

• Faturaları ilgililere göndermek  

• Denver videolarının takibi, ilgili eğitmene 

gönderimi ve ilgili tabloya işlenmesi 

• Denver videosu onaylanan kişilerinin belgesinin 

hazırlanması için bilgi verilmesi 

• Hazırlanan Yeterlilik Belgesinin imzası için Banu 

hocamıza gönderimi. 

• Denver II Eğitim materyalinin gönderimi yapılması 

• Avans Mutemetliği ve Muhasebe Mutemetliği 

görevini yürütmek. 

• Sınav Protokollerini Hazırlama 

• Eğitim İçerikleri Geliştirme 

• Eğitim Teklifleri için Kurumlarla ve Üniversite İlgili 

Birimleri ile İletişim Kurma 

• Eğitim Protokollerini Hazırlama 

• Eğitim Sürecinin Yürütülmesi ve Takibi 

• Eğitimlerde içerik hazırlama, ilan, kayıt alma, 

program hazırlama, eğitimleri takip etme, öğretim 

elemanı bulma 

• Tam zamanlı 



• Eğitim ve sınav süreçlerinde para iade yazılarını 

hazırlama. 

• Eğitim Sonunda Sertifikasyon ve Katılım Belgesi 

Hazırlama 

• MS teams sisteminde eğitim açılması, derslerin 

yüklenmesi, eğitici ve öğrencilerin tanımlanması ve 

sürecin koordinasyonunu sağlamak.  

• Eğiticilerin Eğitimi Eşdeğerlik Talebinde 

bulunulduğu takdirde Eğitim Fakültesine yazısının 

yazılması ve devamında ilgili kişiye hitaben yazılan 

yazılar. 

• Yasal Metinlerin Düzenlenmesi 

• Sınavlarda hazırlık ve uygulamada görev alma 

• Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını 

hazırlamak 

• Taşınır malların sayımını yapmak, özellikle 

teknolojik ürünlerin sayımını yapmak ve takip 

etmek. Deponun sayımını ve kontrolünü yapmak. 

Fazla malı depoya kaldırmak. Eksik malları 

tespit etmek ve tutanak düzenlemek.  

• Taşınır mal sistemine uygun olarak var olan 

malların barkodlamasını yapmak.  

Not: Gül hanım ve Begül hanım olmadığında tüm 

görevlerden sorumludur. 

-Mustafa 

Bostancı 

-Şeyma Acar 

- Hakan Burak 

Demir 

-Enes Çakır 

-Hilal Tekin 

 

Görevlendirme Pazartesi 

Çarşamba 

 • Sınav ve Eğitim Süreçlerinde Baskı Merkezi’nin 

işletilmesi 

• Sınav evrakının ve eğitim materyallerinin basımı 

• Sınav kitapçıklarının dilbilgisi kontrolü ve son okuma 

• Merkez taşınır mallarının takip ve kontrolü  

• Uzaktan eğitim süreçlerine destek olma 

• Afiş ve Sertifika hazırlama  

• Web sayfasını güncelleme 

• Moodle’a destek olma 

• Kısmi zamanlı bursiyer öğrenci 

• Yaz Döneminde çalışmıyorlar 

Sevilay 

Demiröz 

Destek 

Personeli 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

 Merkezimizin evrak işlerinin getirilip götürülmesi 

Merkez taşınır malları ve sarf malzemenin takibini yapmak 

Merkez odalarının ve dersliklerinin düzenini sağlamak 

Çay servisi 

Temizlik 

 

 


