
GÖREV TANIMLARI 

1) MÜDÜR 

a) Müdürün Görev ve Yetkileri 

i) Merkezi temsil etmek. 

ii) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

iii) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. 

iv) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek. 

v) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 

vi) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 

Rektöre sunmak. 

vii) Personelin görevlendirilmesi ve personel alımı ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 

viii) Talep edilen her türlü hizmet (kalibrasyon, cihazların tamir ve bakım işlemleri vb.), malzeme 

ve ekipmanlarının satın alma işlemlerini onaylamak. 

b) Müdürün Kurum İçindeki Yeri 

i) Müdürün üst makamı Rektördür. 

ii) Müdüre bağlı birimler, tüm merkez birimleridir. 

c) Müdürlük Görevinin Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi en az 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

ii) Temel laboratuvar kuralları ile laboratuvar ekipmanı konusunda teorik ve pratik bilgiye 

sahip olmak. 

 

2) MÜDÜR YARDIMCILARI 

a) Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri 

i) Müdür ile iş birliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütmek için müdüre yardımcı olmak. 

ii) Laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak. 

iii) Görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek. 

b) Müdür Yardımcılarının Kurum İçindeki Yeri 

i) Müdürün yardımcılarının üst makamı müdürdür. 

ii) Müdür yardımcılarına bağlı birimler, müdürün uygun gördüğü merkez birimleridir. 

c) Müdürlük Yardımcılığı Görevinin Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi en az 4 yıllık lisans mezunu olmak. 



ii) Temel laboratuvar kuralları ile laboratuvar ekipmanı konusunda teorik ve pratik bilgiye 

sahip olmak. 

 

3) BİRİM SORUMLULARI 

a) Birim Sorumlularının Görev ve Yetkileri 

i) Sorumlu olduğu birimin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini 

sağlamak. 

ii) Sorumlu olduğu birimin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. 

iii) İhtiyaç bulunması durumunda, sorumlu olduğu birimde merkez personeli haricindeki 

üniversite personelinin rektörlükçe görevlendirme olmaksızın çalışabilmesi için müdüre 

teklifte bulunmak ve onay almak  

iv) Sorumlu olduğu birimin analiz ve personel ile ilgili ihtiyaçlarını müdüre bildirmek. 

v) İhtiyaç bulunması durumunda müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

b) Birim Sorumlularının Kurum İçindeki Yeri 

i) Birim sorumlularının üst makamı müdürdür. 

ii) Birim sorumlularına bağlı birimler, yalnıza görevli olduğu birimlerdir. 

c) Birim Sorumlusu Görevinin Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi en az 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

ii) İlgili birimde gerekli olan temel laboratuvar kuralları ile laboratuvar ekipmanı konusunda 

teorik ve pratik bilgiye sahip olmak. 

 

4) LABORATUVAR GÖREVLİLERİ 

a) Laboratuvar Görevlilerinin Görev ve Yetkileri 

i) Sorumlu olduğu laboratuvarın çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini 

sağlamak. 

ii) Sorumlu olduğu laboratuvarın düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. 

iii) Analizleri yapmak ve raporlarını tutmak. 

iv) Analiz yaptıran tarafından analizler ile ilgili sorulan sorulara ve taleplere cevap vermek. 

v) Sorumlu olduğu laboratuvarın analiz ile ilgili ihtiyaçlarını birim sorumlusuna bildirmek. 

vi) İhtiyaç bulunması durumunda müdür, müdür yardımcısı veya birim sorumlusu tarafından 

verilen diğer işleri yapmak. 

vii) Deney mahallerinin temizliğini sağlamak. 

viii) Metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği raporlarını Birim Sorumlusu koordinasyonunda 



hazırlamak. 

ix) Ara doğrulama ve geçerli kılma kontrollerini yürütmek. 

x) Numune kontrolünü yaparak ve bertarafını sağlamak. 

xi) Şahit numuneleri süresince saklamak. 

b) Laboratuvar Görevlilerinin Kurum İçindeki Yeri 

i) Laboratuvar görevlisinin üst makamı birim sorumlusudur. 

ii) Laboratuvar görevlisine bağlı laboratuvarlar yalnıza görevli olduğu laboratuvarlardır. 

c) Laboratuvar Görevlisi Görevinin Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi tercihen 4 yıllık lisans mezunu olmak kaydıyla en az 2 yıllık ön lisans 

mezunu olmak. 

ii) Görevli olduğu laboratuvarda gerekli olan temel laboratuvar kuralları ile laboratuvar 

ekipmanı konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip olmak. 

 

5) NUMUNE KABUL SORUMLUSU 

a) Numune Kabul Sorumlusunun Görev ve Yetkileri 

i) Analize gelen numunelerin kontrolünü, kabulünü, kaydını yaparak laboratuvara teslim etmek. 

ii) Her türlü müşteri taleplerini laboratuvar görevlisine iletmek. 

iii) Yapılacak analizler ve detay bildirimleri, laboratuvar görevlisine sevk etmek. 

iv) Sözlü müşteri şikâyetlerini kayıt altına almak. 

v) Numunelere ait her türlü müşteri bilgileri, deney sonuçları, raporlar vb. bilgilerin elektronik 

ortamda muhafaza edilmesini sağlamak. 

b) Numune Kabul Sorumlusunun Kurum İçindeki Yeri 

i) Numune kabul sorumlusunun üst makamı müdürdür. 

c) Numune Kabul Sorumlusunun Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi tercihen 4 yıllık lisans mezunu olmak kaydıyla en az 2 yıllık ön lisans 

mezunu olmak. 

ii) Merkez laboratuvarlarında yapılacak analizler konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip 

olmak. 

 

d) İdari Personelin Görev ve Yetkileri 

i) Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

ii) Kendisine verilen görev yerinde düzeni sağlamak. 



e) Numune Kabul Sorumlusunun Kurum İçindeki Yeri 

i) İdari personelin üst makamı müdürdür. 

f) Numune Kabul Sorumlusunun Gerektirdiği Nitelikler 

i) Eğitim seviyesi tercihen 4 yıllık lisans mezunu olmak kaydıyla en az 2 yıllık ön lisans 

mezunu olmak. 

ii) Görevi konusunda bilgiye sahip olmak. 

 


