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Unvani: Disiplin i§lemleri Biirosu Personeli 
Bath Oldugu Pozisyon: Sube Mikftirti 
Vekili: Sube MildOril tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Goreyin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az orta ogretim mezunu olmak, 
• 657 sari' Devlet Memurlan Kanununda belirtilen atama ko§ullanna haiz olmak. 
• Microsoft Office programlanni iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

Gorey ye Sorumlululdar: 
1-Disiplin Islemleri Bfirosu Personeli Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar 

• Amirlerince verilen her turhi yazi§mayi elektronik ortamda yazmak, 
• Goreviyle ilgili programlan kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, §elcil, harita vb.) her turlii veriyi 

yiiklemek, 
• Kendisine verilen gorevleri §ubenin diger personeli ile i§birligi iceri 	yiirttmek, 
• Kendine tahsis edilen bilgisayar ye diger donammi cali§ir du tmak ye bunun kin gerekli 

tedbirleri almak, 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek diger i§leri y 
• Gorevi kapsammdaki her turlii bilgiyi her an kull a da tam, dogru ye Once olarak 

tutmak, 
• Sube MOcliir0 tarafindan havale edilen yazi, tutan 	rmlan teslim almak, varsa geregini yerine 

getirmek, 	 e.  
• TOm yazi§malanm resmi yazi§malarda 	1 	c 	esas ye usullere uygun olarak hazirlamak, 
• Gorevi ile ilgili gelen ye giden evraki s 	 planma gore dosyalamak, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri onlemek, 
• Kullanimmda bulunan btittin buro 	a 	n ye demirba§lan her tOrki hasara kar§i korumak, ahnan 

tedbirleri uygulamak, yerinde 	mi kullanmak, 
• Btiroda disiplinli bir cah§ma , 	, 	• • 	aglanmasi hususunda ahnan tedbirlere uymak, 
• Gorevlerini §ubenin call§ 	. • ti 	ma uygun olarak uyum ye i§birligi icinde ifa etmek, 
• Verilen gorev ye ye 	le 	ilmasindan $ube MildOrOne kar§i sorumluluklan yerine getirmek. 
• Disiplin i§lemleri 	e 	ye $ef tarafindan havale edilen yazilar ile ilgili verilen talimatlan 

yerine getirmek, yazi 	ilari imzaya sunulmak Ozere parafa hazirlamak, 
• Universite bilnyesinde 	riltillen soru§turmalara ili§kin yazi§malann yapilmasi ye dosyalanmasnu 

saglamak, 
• RektorlOge intikal eden §ikayet dilekcelerde belirtilen iddialar konusunda yapilan i§lemler ile ilgili 

(Incelemeler-Mtitalaalar) yazi§malan yapmak, 
• ReIctOrlOgOmOz aleyhine acilan idari davalar ile ilgili i§lemleri yOrOtmek, 
• Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsanunda yapilan ba§vurulara ili§kin i§lemlerin yOriltulmesini 

saglamak, 
• Universitemizden 	Adli 	Makamlarca 	istenilen 	Bilirki§i 	gorevlendirmelerine 	ili*in 	i§lemlerin 

ytiriltiilmesini saglamak, 
• Universite Gorevlileri hakkmdaki maa§ hacizlerine ili§kin i§lemlerin yOrtittilmesini saglamak, 
• YOkseko'gretim 	Kurulu 	Ba§kanligi 	ye 	diger 	Universitelerden 	istenilen 	bilirki§i 	i§lemlerinin 

yOrfalmesini saglamak, 
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• Hasta tedavisine iliskin talepler hakkmdaki i§lemlerin takibini yapmak, 
• Disiplin ye Ceza son4turmalanna ili§kin defterleri diizenli olarak tutmak, 
• Disiplin soru§turmalan, ceza soru§turmalan, davalar, incelemeler, mutalaalar, bilirk4fter, bilgi 

edinme bgvurulari, YOK'e giden aciklamalar, tamimler ye ilgili diger evraklan ArOv biirosunda 
diizenli olarak tutmak. 

2-KYS Kapsammda Gorey ye Sorumlululdar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasrm benimsemek ve bu dog'rultuda hareket 

etmek, 
• Universite ye birim kalite hedeflerine 	icin iizerine di.i§en caliFnalan yapmak, 
• Faaliyetlerini yiinittirken IU KYS dokumanlanna uygun hareket etmek ye kayitlan eksiksiz tutmak, 
• KYS kapsaminda biriminde yapilacak dtizeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 

saglamak, 
• Yaptfgr 41e ilgili iyilqtirme onerfterini Birim Kalite Temsilcisi 	Dokiimantasyon Sorumlusu 

ile payla§mak, 
• KYS ca4malan kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi a' 	glamak. 

Yefldler: 
• 657 Sari' Kanunda Tanimlanan yetkiler 
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