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Unvant: Gorevlendirme ye izin Burosu Personeli 

Bagh Oldugu Pozisyon: Gorevlendirme ye izin BOrosu $efi 
Vekili: Gorevlendirme ye izin Biirosu $efi tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az orta Ogretim mezunu olmak, 
• 657 sayth Devlet Memurlari Kanununda belirtilen atama kosullanna haiz olmak. 
• Microsoft Office programlannt iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

Gdrey ve Sorumluluklar: 
1- Gorevlendirme ye Izin Burosu Personeli Kapsaminda GOrey ye Sortunluluklar 

• Amirlerince verilen her tOr10 yazismayt elektronik ortamda yazmak, 
• Goreviyle ilgili programlari kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, sekil, harita vb.) her tOr10 

veriyi yOklemek, 
• Kendisine verilen gorevleri subenin diger personeli ile isbirligi ice 	e yOr titmek, 
• Kendine tahsis edilen bilgisayar ye diger donanimi calistr d tmak ye bunun icin gerekli 

etjh  

tedbirleri almak, 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek diger isleri 	, 
• Gorevlendirme ye Izin $ube MOdurltigande yilrOta n 	ait tiim yazismalan yapmak, 
• Gorevi kapsamindaki her tiir10 bilgiyi her an 	a 	urumda tam, dogru ye gUncel olarak 

tutmak, 	 • 
• Sube Mara tarafindan havale edilen 	a 	t 	ak e formlan teslim almak, varsa geregini yerine 

getirmek, 
• TOm yazismalantu resmi yazismalarda u 	a ak esas ye usulllere uygun olarak hazirlamak, 
• Gorevi ile ilgili gelen ye giden evrak 	dosya planma gore dosyalamak, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri tale 	, 
• Kullamminda bulunan WWII 	o 	ineleri ye demirbaslan her tOr10 hasara karst korumak, alinan 

tedbirleri uygulamak, ye 	omik kullanmak, 
• Btiroda disiplinli bir ca 	• 	• 	mm saglanmasi hususunda alinan tedbirlere uymak, 
• Gorevlerini subeni 	a 	. 	rogramma uygun olarak uyum ye isbirligi icinde ifa etmek, 
• Verilen gorev ye 	' 	a 	ullatulmasindan $ube MOdurtine karst sorumluluklan yerine getirmek, 
• Personel Programma 	KOP) Giris yetkisi kullanmak. 
• MEB Giris Yetkisi kullanmak. 
• SGK Giris Yetkisi kullanmak. 
• OSYM Giris Yetkisi kullanmak. 
• 2547 sari' Kanun'un 39.maddesi uyannca yurtdist gorevlendirmeleri takip etmek 
• 657 sari' Kanun'un 78.maddesi uyannca yurtici gorevlendirmeleri takip etmek 
• 657 sayth Kanun'un 78.maddesi uyannca yurtdist gorevlendirmeleri takip etmek 
• 2547 	sayth 	Kanun'un 	33.maddesi 	uyannca 	YOK 	Bursu 	ile 	yurtdisinda 	doktora 

egitimi yapanlar 
• Yillmk izinler (2547, 657, 4/b sozlesmeli, isciler) takip etmek 
• Personelin raporlanm takip etmek 
• Dogum nedeniyle maa§stz izin yetkisi kullanmak 
• Askerlik nedeniyle maassiz izin yetkisi kullanmak 
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Yetkileri: 

• 657 Sayili Kanunda Tammlanan yetkiler 

gincellenmesi 

ini Birim Kalite Temsilcisi ye Birim Dokiimantasyon Sorumlusu 

saglamak. 

Haldunda Kanunu Iliikmiinde 

Ici gorevlendinneler 
n kayalannin ISKOP kaydmm 

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumlululdar 
• Universitenin Misyontmu, Vizyonunu, K.ftt 

etmek, 
• Universite ye birim kalite hedeflerine 
• Faaliyetlerini yOriiturken IU KYS do 
• KYS kapsammda biriminde yap 

saglamak, 
• Yaptigi i§le ilgili iyile§tirm 	e 

ile payla§mak, 
• KYS cah§malan k s 	plan faaliyetlere birimi adma katki 

• E§ durumu nedeniyle maa§siz izin yetkisi kullanmak 
• Mazeretleri nedeniyle maa§siz izin yetkisi kullanmak 
• cah§an, emekli ve sanatci Ogretim elemanlanmn pasaport Wemlerini takip etmek 
• Vekalet i§lerini takip etmek 
• Kurumlardan gelen yazilarm faktiltelere dagihmim yapmak 
• Ilgili Makama yazilan yazilan takip etmek. (cah§ngma dair, burs almak icin, 33. madde saglik 

giderleri kar§ilanacaktir.) 
• YOK yazi§malanm yapmak. 
• Kilik kiyafet-mesai saatleri ile ilgili yazi§malan yapmak. 
• Soyadi degi§ikligi (Evlenme, Bo§anma, mahkeme karan) 
• Tedavi icin yurtch§ma gidenlerin yazt§malan yapmak. 
• Rapor stirelerinin takibi ye bununla ilgili. yazignalan yapmak 
• 663 sayili Saghk Bakanligi ye Bagli Kurulu§lann Te§kilat Gore 

Kararname uyannca Kamu Hastaneleri Birliginde gorevlendirm 
• 657 Sayili Devlet Memurlan Kanununun Ek.8 maddesi uya 
• Rektorliik kadrosunda gOrevli olup maa§siz izne aynl 

° 4114.1.Poli awn benimsemek ye bu dogrultuda hareket 

Ozerine dti§en cah§malan yapmak, 
na uygun hareket etmek ye kaptlan eksiksiz tutmak, 

eltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 
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