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Unvani: $ef  
Bath Oldugu Pozisyon: Sube Miidiirti 
Vekili: Sube Miidtirii tarafindan yetkilendirilmis personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az 2 yak yiiksek ogrenim mezunu olmak, 
• Ytiksekogretim Ust Kuruluslan ile Ytiksekogretim Kurumlan Personeli Gorevde Yiikselme ye Unvan 
Degisikligi Yonetmeliginde $ef icin ongOrtilen sartlan tasimak. 

Gorey ve Sorumlululdar: 
1- Sozlesmeli Personel 

kapsammda gores,  
• Gorey konusu 
• Maiyetinde bulunan 
• Maiyetinde calisan 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 

ye siiratli bir sekilde 
• Ust yOneticileri 
• Sube Mildiirtine 
• Kendisine bagh 
• Sube Madarliiglinde 

onerilerde bulunmak, 
saglamak, 

• Amirinin ihtiyac 
durumda tam, 

• Biriminin list 
• $ube Mildiirltigil 
• Sube Mikiiirliigtine 

tutmak/tutulmasmi 
• Sube Mildtirliigtiniin 

sorunlari giderici 
• Sube Mikliirliigil 

personele aciklamak, 
• $ube Mildtirii 

saglamak, 
• Sube Miidiirliigiine 
• $ube Miidiirliigil 
• Mevzuata aykin 
• Biiro personeli 
• Maiyetindeki 

ye isci ozliik hlemleri, Emeklilik ye Hizmetici Egitim Ithrosu $efligi 
ye sorumlululdar 
islerin Kanun, Rizilk ye Yonetmelik hiikihnlerine uygun olarak yiirtitiilmesini saglamak, 

personelin etkin ye verimli calismasini saglamak, 
personelin denetlenmesini saglamak, 

personelin yetismesi icin gerekli tedbirleri saglamak, 
personelin islerini koordine ye organize etmek, • - i 	e , 
personelin yaptigi isleri incelemek, hatalan d". ft k, 
personel arasinda dengeli gorev bolii 	v 	1 g mi yaparak, hizmetin dtizenli, verimli 

yilriitiilmesini, personelin di 	v 	lig' icinde calismasini saglamak, 
tarafindan kendisine verilecekjconu 	ili diger isleri yapmak, 
karsi sorumlu olmak, 	• 

personelin Lista olarak 	• 	• 	e 	e getirmek, 
kullanilan bi.itiin biir 	e eri ye demirbaslann korunmasi icin $ube Mildiirtine 

alman tedbirleri 	ak, malzemelerin yerinde ye ekonomik kullamlmasim 

duyabilecegi k 	• 	ev alani kapsammdaki her tiirlii bilginin her an kullanilabilecek 
dogru ye gun 	tulmasim saglamak, gerektiginde rapor hazirlamak, 

	

amirlerine 	• 	n 	e yardimci olmak, 
ile 	lil 	uat degisikliklerini takip ederek $ube Mtidiiriinti bilgilendirmek, 

• 1 	tiirlii bilgiyi her an kullanilabilecek durumda tam, dogru ye gtincel olarak 

	

sal • 	ak, 
calisma diizenine iliskin degisiklikler ile ilgili uygulamada goriilen aksaklik ye 

Onlemler hususunda Sube Miidtiriine onerilerde bulunmak, 
Personelinin yetistirilmesini saglamak iizere islerin yapilis yontemlerini isbasinda 

tarafindan havale edilen yazi, tutanak ye fonnlann geregini yapmak/ yapilmasini 

gelen ye giden evraklan standart dosya planma gore dosyalatmak, 
personelinin sevk ye idaresi hususunda $ube Mildtiriine yardtmci olmak, 

faaliyetleri onlemek ve bu tiir faaliyetler konusunda Sube Mtidiiriinii bilgilendirmek, 
tarafindan yazilan yazilan kontrol etmek, paraflamak. 

personelin islerini koordine ye organize etmek, 
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• Emeklilik, Sicil, Sendika, In! ye Sozle§meli Personel i§lemleri Sube Mtidtirti tarafmdan verilen 
sorumluluklan mevzuata uygun, tam, zamanmda ye dogru olarak yerine getirmek, 

• Emeklilik, Sicil, Sendika, i§ci ye 	Personel t§lemleri Sube Mtidtirti taraftndan havale edilen 
yazilar ile ilgili verilen talimatlan yerine getirmek, yaztlan yazilan imzaya sunulmak uzere parafa 
haztrlamak, 

• 4688 Sayth Kamu Gorevlileri Sendikalan ye Toplu Sozle§me Kanunu kapsammda Universitemiz 
dahilindeki i§lemlerin ytiriittilmesini saglamak ye kontrol etmek, 

• 4688 Sayth Kamu Gorevlileri Sendikalan ye Toplu Sozle§me Kanunun uyannca Universitemiz 
calt§anlannin Sendika uyeligi, ilyelikten cekilmesi ye askiya almmast i§lemleri ile yurutulmesini 

saglamak ve kontrol etmek, 
• 6356 sayth Sendikalar ye Toplu I§ Kanunu kapsammdaki Sendikalar ile Universitemiz dahilindeki 

i§lemlerin ytirtittilmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• Universite bunyesinde ytirtiffilen Emeklilik i§lemlerine ili§ 	yazi§malann yaptlmast ye 

dosyalanmasint saglamak ye kontrol etmek, 
• 375 Sayth Kanun Hilkintinde Kararname uyannca Sozle§ 

ytirtittilmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• 375 Saph Kanun Hiiluntinde Kararname uyarmc 

aynlma ye s8z1e§me yenileme i§lemlerinin ytirtitti 
• Nakil ye actIctan atama i§lemlerinin yammalannm 
• Universitemiz bunyesinde yiirtittilen Fill!, 

yaptlmasint saglamak ve kontrol etmek, 
• Universitemiz btinyesinde ytirtitiilen 

saglamak ye kontrol etmek, 
• Universitemiz btinyesinde ytiriittil 

ye kontrol etmek, 
• Yurtd1§1 hizmeti, askerlik v • r • 

etmek, 
• Yurtd1§1 denklik i§le le 	tiilmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• Universitemiz 	 t§an personel icin Personel Kimlik Kart' hazirlanmasuu saglamak ye 

kontrol etmek, 
• Universitemiz btinyesinde calt§makta iken nakil ye emeklilik nedeniyle aynlan Sosyal Gilvenlik 

Kurumundan i§ten ayrth§ bildirgesinin dtizenlenmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• Universitemiz btinyesinde calt§an Akademik personelin Sicil raporlannm temini ye muhafaza 

edilmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• Universitemiz kadrosunda calt§an 	atama, istifa ye emeklilik i§lemleri yammalannt saglamak 

ye kontrol 
• E- Biitce program!, aylik DPB E-uygulama bilgi giri§leri ye her ay yapilan istatistik yazt§malannt 

saglamak ye kontrol etmek, 
• Dolu-Bo§ Kadro degi§im yammalanm saglamak ye kontrol etmek, 
• 4/B Sozle§meli personel kadro i§lemlerini yOrtittilmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• Universitemizde calt§an Ini kadrosunda bulunanlann kadro i§lemlerinin yurutulmesini saglamak ye 

kontrol etmek, 	  

im Personeli kadro i§lemlerini 

lgesi i§lemlerinin ye yazt§malannm yapilmasmi 

zeti i§lemlerinin ye yammalannin yapilmasint saglamak 

izin borclanma i§lemlerin yiktittilmesini saglamak ye kontrol 

ili§im Personeli ahmt ilan, atama, 
ye kontrol etmek 

sum saglamak ye kontrol etmek, 
esi zammt i§lemlerinin ye yammalannin 
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• 4/B Sozle§meli personel alimi flan, atama, aynlma ye sozle§me yenileme i§lemlerinin yurutulmesini 
saglamak ye kontrol etmek, 

• Ozel hizmet tazminati i§lemlerinin yurutulmesini saglamak ye kontrol etmek, 
• 657 sayth Devlet Memurlan Kanunun 122.maddesi uyannca odul verilmesi i§lemlerini yerine getirmek 

ye kontrol etmek, 
• Universitemiz Akademik, Idari ye Stizle§meli Personelin Mal Bildirimlerinin muhafaza edilmesini 

saglamak ye kontrol etmek, 
• Yapilan butiin i§lemler ile ilgili evraklann dilzenli bir §ekilde ar§ivlenmesini saglamak ye kontrol 

etmek. 
• Emeklilik, Sicil, Sendika, ve Sozle§meli Personel t§lemleri $ube Muduru tarafindan verilen 

sorumluluklan mevzuata uygun, tam, zamanmda ye dogru olarak yerine getirmek/getirilmesini 
saglamak ye kontrol etmek, 

• Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsaminda yapilan ba§vurulara ili§kir nlerin yurutulmesini saglamak 
ye kontrol etmek, 

• Personel Otomasyon Programme kullanmak veya veri giri§i s 
• Hizmet ici Egitimi $ube Mudurlugunun i§lemlerini yiirtitm 

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite :oliti 	nimsemek ye bu dogrultuda hareket etmek, 

• Universite ye birim kalite hedeflerine ula§ilngas in 	tne dil§en calt§malan yapmak, 
• Faaliyetlerini yOrtittirken IU KYS dok 	 n hareket etmek ye kayttlan eksiksiz tutmak, 

• KYS kapsammda biriminde yapilacak du i v dnleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 
saglamak, 

• Yaptigi i§le ilgili iyile§tirme one_rile n 	n Kalite Temsilcisi ye Birim Dokiimantasyon Sorumlusu 
ile payla§mak, 

• KYS cali§malan kapsaminda k aaliyetlere birimi adma katki saglamak. lIw 

• Miro personeli tara 	a yaztlan yazilari kontrol etme, paraflama yetkisi, 
• Sefligine bagli persone i denetleme yetkisi, 
• Emrindeki personele i§ dagitimi yaparak onlara gorev vermek ye sonuclanm alma yetkisi, 
• Sefliginin i§levlerine ili§kin gorevlerin mevzuat cercevesinde yurutulmesi icin karar verme ye 

uygulatma yetkisi, 
• $efligin faaliyet alant ile ilgili konularda birim ye kurulu§larla haberle§me yetkisi 
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