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Unvani: Ar§iv BUrosu Personeli 
Bath Oldugu Pozisyon: Sube Mackin) 
Vekili: Sube Milani tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelilder: 

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

Gorey ye Sorumlululdar: 
1-Arsiy Burosu Personeli Kapsammda Gorey ye Sorumluluklar 
• Amirlerince verilen her Writ) yammayi elektronik ortamda yazmak, 
• Goreviyle ilgili programlan kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, §ekil, harita vb.) her tarlii veriyi 

yiiklemek, 
• Kendisine verilen gorevleri §ubenin diger personeli ile i§birligi ' e 	. i 	" "nnek, 
• Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diger donantmt calt§t a 	..  •  ,a tutmak ye bunun kin gerekli 

tedbirleri almak, 	 MI 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek diger • le  a 	• , 
• Gorevi kapsammdaki her turfti bilgiyi her an 	a 	̀I" 	durumda tam, dogru ye giincel olarak 

tutmak, 	 • 
• Sube Miidtir0 tarafindan havale edilen y 	1 	u 	ak 	formlan teslim almak, varsa geregini yerine 

getirmek, 
• Gorevi ile ilgili gelen ye giden evraki stan 	sya planina gore dosyalamak, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri onlemek 
• Kullanimmda bulunan bOttin b"r 	ri ye demirba§lan her tOrlil hasara kar§i korumak, alinan 

tedbirleri uygulamak, yerinde v 	o 	• 	kullanmak, 
• BOroda disiplinli bir calt§m 	saglartmast hususunda alman tedbirlere uymak, 
• Gorevlerini §ubenin call 	ma uygun olarak uyum ye i§birligi icinde ifa etmek, 
• Verilen grey ye y- t 	le 	lanilmasmdan Sube MiidtirOne kar§t sorumluluklan yerine getirmek, 
• Personel yazt§mala 	• 	- • 	: amak, 
• Dosya teslime etmek, 	im edilen dosyalarm takibini saglamak, 
• Dosyalanacak evraklann fotokopilerini cekmek, 
• Mal beyannamelerinin dosyalanmasim saglamak, 
• 657 sayth Kanuna tabi personele dosya acmak, 
• 2547 sari'. Kanuna tabi personele dosya acmak, 
• Yeni birim kurulu§ dosyasi acmak, 
• 4/b maddesine tabi personele dosya acmak, 
• Nakil dosyasi acmak. 

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumlululdar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasint benimsemek ye bu dogrultuda hareket etmek, 
• Universite ye birim kalite hedeflerine ula§ilmast icin Ozerine dO§en calt§malan yapmak, 
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• Faaliyetlerini yilnittirken 10 KYS dokiimanlanna uygun hareket etmek ye kayitlari eksiksiz tutmak, 

• KYS kapsaminda biriminde yapilacak duzeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 
saglamak, 

• Yaptigt idle ilgili iyilqtirme onerilerini Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Dokiimantasyon Sorumlusu 
ile paylavnak, 

• KYS calipnalan kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adma katki saglamak. 

Yetkiler: 
• 657 Sayth Kanunda Tammlanan yetkiler 
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