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Unvani: Set* 
Bagh Oldugu Pozisyon: $ube Mildiirii 
Vekili: $ube Mildtini tarafindan yetkilendirilmis Personel 
Goreyin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az 2 pia yiiksek ogrenim mezunu olmak, 
• YOkselcogretim Ust Kuruluslan ile YOksekOgretim Kurumlan Personeli Garevde YOkselme ye Unvan 
Degisikligi Yonetmeliginde $ef icin ongorillen sartlan tastmak. 

Gorey ye Sorumluluklar: 
1-Docentlik lifirosu 

• Gorey konusu 
saglamak, 

• Maiyetinde bulunan 
• Maiyetinde calisan 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 

verimli ye 
saglamak, 

• Ust yoneticileri 
• $ube MOdOrOne 
• Kendisine bagh 
• $ube MildiirlOgOnde 

Mudthilne onerilerde 
kullamlmastm 

• Amirinin 	ihtiyac 
kullamlabilecek 
hazirlamak, 

• Biriminin list 
• Sube Mildtirliigii 
• $ube MildurlOgilne 

• $ube MOdilrlOgiintin 
sorunlari giderici 

• Sube MiidiirlOgO 
personele aciklamak, 

• $ube Miidtini 
saglamak, 

• $ube MOdtirliigtine 
• $ube MOdurhigii 
• Mevzuata ayktn 
• Miro personeli 
• Maiyetindeki 

olarak tutmak/tutulmastrn 

$efligi Kapsaminda Gorey ye Sorumlululdar 
islerin Kanun, TOzOk ye YOnettnelik Miktimlerine uygun olarak yOnittilmesini 

personelin etkin ye verimli caltsmasint saglamak, 
personelin denetlenmesini saglamak, 

personelin yetismesi icin gerekli tedbirleri saglamak 
personelin islerini koordine ye organize etmek, 4  -n 1 
personelin yaptigi irleri incelemek, hatalan cl-.1. 	• 
personel arasinda dengeli gorev Whim- 	T) • ag imi yaparak, hizmetin diizenli, 

suratli bir sekilde yudittilmesini, p 	so iii 	•lin ye isbirligi icinde caltsmasint 

tarafmdan kendisine verilectic kon 	ilgili diger irleri yapmak, 
karst sorumlu olmak 	•  
personelin Ostii olara 	i 	ne getirmek, 

kullanilan bat". 	.. 	makineleri ye demirbaslarm korunmasi icin Sube 
IctSb  

bulunmak, 	irleri uygulamak, malzemelerin yerinde ve ekonomik 
saglamak, 

duyabilec 	k 	i 	gorev 	alani 	kapsamindaki 	her 	tiirli1 	bilginin 	her 	an 
durumda 	 ye gOncel olarak tutulmasmi saglamak, gerektiginde rapor 

amirl 	in 	v erinde yardimci olmak, 
evzuat degisikliklerini takip ederek Sube MtidiirOn0 bilgilendirmek, 

kin her ttirlti bilgiyi her an kullanilabilecek durumda tam, dogru ye gOncel 
saglamak, 

calisma dOzenine iliskin degisiklikler ile ilgili uygulamada &Olen aksaklik ye 
onlemler hususunda Sube Martine Onerilerde bulunmak, 
Personelinin yetistirilmesini saglamak iizere islerin yapilis yontemlerini isbasinda 

tarafindan havale edilen yazi, tutanak ye formlann geregini yapmak/ yapilmasint 

gelen ye giden evraklan standart dosya planina gore dosyalatmak, 
personelinin sevk ye idaresi hususunda Sube Miidiiriine yardimci olmak, 

faaliyetleri onlemek ve bu tiir faaliyetler konusunda Sube MOdunini1 bilgilendirmek, 
tarafindan yazilan yazdan kontrol etmek, paraflamak. 

personelin islerini koordine ye organize etmek, 
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• Docentlik 	yuriitmek, 
• Rotasyon I,slemlerini yiinitmek, 
• Etik Kurul 	yiiriitmek, 

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumlulukiar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasmi benimsemek ye bu dogrultuda hareket etmek, 
• Universite ye birim kalite hedeflerine ulasilmasi icin uzerine diisen calismalan yapmak, 
• Faaliyetlerini ythiitiirken if) KYS dokiimanlanna uygun hareket etmek ye kayitlari eksiksiz tutmak, 
• KYS kapsammda biriminde yapilacak duzeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 

saglamak, 
• Yaptigi idle ilgili iyilestirme onerilerini Birim Kalite Temsilcisi ye Birim Dokiimantasyon Sorumlusu 

ile paylasmak, 
• KYS calismalan kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adina katki saglamak. 

Yetkiler: 	 tb 
• Miro personeli tarafindan yazilan yazilan kontrol etme, par 	tkisi, 

• Sefligine bagh personeli denetleme yetkisi, 
• Emrindeki personele is dagitimi yaparak onlara g6v 	sonuclanni alma yetkisi, 

• $efliginin islevlerine iliskin gorevlerin mevzuat 	ve 	yilittillmesi icin karar verme ye 
uygulatma yetkisi, 	 • 

ic)‘
• Sefligin faaliyet al= ile ilgili konulard it 	kuru uslarla haberlesme yetkisi. 
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