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Unvani: Docentlik BOrosu Personeli 
Bath Oldugu Pozisyon: Docentlik Burosu Sefi 
Vekili: Docentlik Blirosu Sefi tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelilder: 

• En az orta ogretim mezunu olmak, 
• 657 sayth Devlet Memurlari Kanununda belirtilen atama ko§ullanna haiz olmak. 
• Microsoft Office programlannt iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

Gorey ye Sorumluluklar: 
1- Docentlik Bfirosu Personeli ICapsammda Gorey ye Sorumluluklar 
• Amirlerince verilen her tOrli.i yazimayi elektronik ortamda yazmak, 
• Goreviyle ilgili programlari kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, §ekil, harita vb.) her tOrlii veriyi 

yOklemek, 
• Kendisine verilen gorevleri ubenin diger personeli ile Oirligi iceri b yurtitmek, e tm  
• Kendine tahsis edilen bilgisayar ye diger donammi calt§ir d 	ak ye bunun icin gerekli 

tedbirleri almak, 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek diger Wen y 
• Docentlik Sube MOdiirlOgOnde yOrtitOlen gorevlere 't ' 	alas yapmak, 
• Gorevi kapsammdaki her tOr10 bilgiyi her an ab d rumda tam, dogru ye gtincel olarak 

tutmak, 
• Sube Mildurit tarafindan havale edilen yazl

e 
 ak formlan teslim almak, varsa geregini yerine 

getirmek, 
• TOm yazi§malannt resmi yammalarda u 	., • c 	esas ve usullere uygun olarak hazirlamak, 
• Gorevi ile ilgili gelen ye giden evraki 	r 	a osya planma gore dosyalamak, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri onlem 
• Kullamminda bulunan bOttin b 	rt 	meleri ye demirba§lan her Writ' hasara karp korumak, alman 

tedbirleri uygulamak, yerin 	mik kullanmak, 
• BOroda disiplinli bir cah - • 	nm saglanmast hususunda alman tedbirlere uymak, 
• Gorevlerini ubenin 	11 • 	o 	amnia uygun olarak uyum ye i§birligi icinde ifa etmek, 
• Verilen gorev ye y 	u lantlmasmdan Sube MOdunine kam sorumluluklan yerine getirmek, 
• Amirinin ihtiyac duya 	ecegi kendi gorev alant kapsammdaki her tUrlU bilginin her an kullamlabilecek 

durumda tam, dogru ve gOncel olarak tutulmasim saglamak, gerektiginde rapor hazirlamak, 
• Biriminin list amirlerine gorevlerinde yardimci olmak, 
• Docentlik Sube Mani ye Sef tarafmdan havale edilen yaztlar ile ilgili verilen talimatlan yerine 

getirmek, yazilan yazilan imzaya sunulmak uzere parafa hazirlamak, 
• Docentlik hlemlerini ytinitmek, 
• Rotasyon hlemlerini yOriitmek, 
• Etik Kurul hlemlerini yartitmek 

2-KYS Kapsammda Gorey ye Sorumluluklar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikastm benimsemek ye bu dogrultuda hareket etmek, 
• Oniversite ye birim kalite hedeflerine ula§ilmast icin uzerine dti§en calt§malan yapmak, 
• Faaliyetlerini yOriltOrken 1U KYS dokOmanlanna uygun hareket etmek ye kayttlan eksiksiz tutmak, 
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• KYS kapsammda biriminde yapilacak duzeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 
saglamak, 

• Yaptigi i§le ilgili iyilqtirme onerilerini Birim Kalite Temsilcisi ye Birim Doktimantasyon Sorumlusu 
ile paylapnak, 

• KYS cahmalart kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adina katki saglamak. 

Yetkileri: 
657 Sayth Kanunda tammlanan yetkiler 
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