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GOREV TANIMI 

Doktiman No :ID/PDB/GT-05 
Yarn Tarihi 	: 19.12.16 
Revizyon No 	: 00  
Revizyon Tarihi: 
Sayfa No 	: 1 / 4 

Unvani: Sube Mtidiirti 
Bagh Oldugu Pozisyon: Daire Ba§kam 
Vekili: Sube Mikliirti tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az 4 yak ytiksek ogrenim mezunu olmak, 
• Yilksekogretim Ust KuruluOan ile Yilksektigretim Kurumlan Personeli Gorevde Yaselme ye 

Unvan Deg4ikligi Yonetmeliginde aranan artlari tamak. 

Gorey ve Sorumluluklar: 
• Sube MUM-MO 
• Gorey konusu 

saglamak, 
• Maiyetinde bulunan 
• Maiyetindeki 
• Maiyetindeki 
• Personelin egitilmesi 
• Daire Baskanma 
• Kendisine bagh 
• Ust yoneticileri 
• Sube Mildtirftigii 
• Sube MildinlOgilne 

olarak tutulmasmt 
• Kendisine bagh 
• Miro personeli 
• Maiyetindeki 

verimli ye 
saglamak, 

• Sube MildtirlOgii 
sorunlari giderie 

• Sube MOdurltigil 
personele actklanmast 

• Havale ettigi 
edilmesini saglamak, 

• Sube M0dOrRigune 
• Sube M0dOrltig6 
• Mevzuata aykin 
• Biriminin list 
• 2547 sayth Kanun'un 
• 657 sayth Kanun'un 
• 657 sayili Kanun'un 
• 2547 	sayih 

egitimi yapanlara 

Kapsaminda Gtirev ve Sorumluluklar 
Wenn Kanun, Ttiztik ye Yonetmell hiikiimlerine uygun olarak yurintilmesini 

personelin etkin ve verimli calismasint saglam 
personelin islerini koordine ye organize etmek, de 	, 
personeli icin ceza ye terfi teklifinde bulunmak, 

ye yetistirilmesi icin tedbir almak, 0 	eklifte bulunmak, 
ye Genel Sekretere karst sorumlu of 

$eflerin ilk derece amiri olmak, 
tarafindan kendisine verilecek ko 	gili diger isleri yapmak, 

ile ilgili mevzuat degisiklije 	ni 	ederek Daire Baskarnm bilgilendirmek, 
iliskin her tiirlti 	a 	kullamlabilecek durumda tam, dogru ye giincel 

saglamak, 
personelin tistO olar. 	yerine getirmek, 

tarafindan yazilan 	7-1) ontrol etmek, paraflamak. 
personel arasi 	• 	• • e i grey boltimil ye is dagthmt yaparak, hizmetin dtizenli, 

Wrath bir se 	. •• 	lmesini, personelin disiplin ye isbirligi icinde calismastru 

- 	zenine Riskin degisiklikler ile ilgili uygulamada &Olen aksaklik ye 
` A em 	susunda Daire Baskanma onerilerde bulunmak, 
' ,--c . 

	

	linin yetistirilmesini saglamak uzere Merin yapilts yOntemlerini isbasinda 
saglamak, 

yazi, tutanak ye formlar ile ilgili islemlerin sonuclarup, sonuclanmachgtnin takip 

gelen ye giden evralclart standart dosya planma g6re dosyalatmak, 
personelinin sevk ye idaresi hususunda Daire Baskanma yardimci olmak, 
faaliyetleri onlemek ve bu tiir faaliyetler konusunda Daire Baskamm bilgilendirmek, 

amirlerine gorevlerinde yardimci olmak, 
39.maddesi uyannca yurtdist gorevlendirmeler yapilmastru saglamak, 

78.maddesi uyannca yurtici gorevlendirmeler yapilmasant saglamak, 
78.maddesi uyannca yurtdist gorevlendirmeler yapilmastru saglamak, 

Kanun'un 	33.maddesi 	uyannca 	YOK 	Bursu 	ile 	yurtdisinda 	doktora 
iliskin islemlerin yiirlitulmesini saglamak, 
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• Yillik izin (2547, 657, 4/b sozlesmeli, Isciler) islemlerinin yOrtitiilmesini saglamak, 
• Personelin raporlanna iliskin islemlerinin yUrtittilmesini saglamak, 
• Dogum nedeniyle maassiz izin islemlerinin ythiltulmesini saglamak, 
• Askerlik nedeniyle maassiz izin islemlerinin yikUttilmesini saglamak, 
• ES durumu nedeniyle maassiz izin islemlerinin yurtitulmesini saglamak, 
• Mazeretleri nedeniyle maassiz izin islemlerinin yOrtittilmesini saglamak, 
• caltsan, emekli ye sanato ogretim elemanlannin pasaport islemlerinin yurilttilmesini saglamak, 
• Vekalet islemlerinin yOrtittilmesini saglamak, 
• Kurumlardan gelen yazilarm fakiiltelere dagthmt islemlerinin yUrtitillmesini saglamak, 
• Ilgili Makama yazilan yaztlann (calistigina dair, burs almak icin, 33.madde geregi, saglik 

giderleri karstlanacaktir. vs.) islemlerinin yOrtitiilmesini saglamak, 
• YOK yazismalannin yapilmastm saglamak, 
• Kilik kiyafet-mesai saatleri ile ilgili yazismalar yaptimasint saglamak, 
• Soyadt degisikligi (Evlenme, bosanma, mahkeme karan) islemlerini 	tUlmesini saglamak, 

• Tedavi icin yurtdistna gidenlerin yazismalannin yapilmastni sagl 
• Rapor surelerinin takibi ye bununla ilgili yazismalannin yapil 	-lamak, 

• 2547 Sayili Kanunun 40/a maddesi uyarinca ders verme 	n yuriittilmesini saglamak, 

• 2547 Sayili Kanunun 40/d maddesi uyarinca ders ve e i I 	e in yiktittilmesini saglamak, 

• 657 Sayth Kanunun 89.maddesi uyarinca ders ye 	em min ytirtittilmesini saglamak, 
• 2547 Sari' Kanunun 40/c maddesi uyanna gorsvIen 	e islemlerinin ytirtittilmesini saglamak, 

• 2547 Sayth Kanunun 40/b maddesi uyannc 	ndirme islemlerinin yurutulmesini saglamak, 
• 2547 Sayth Kanunun 13.maddesinin b/4 	Inca gorevlendirme (2547 ye 657) islemlerinin 

yurutulmesini saglamak, 
• Isci ye 4/b'ye tabi caltsanlann gorevle 	e eri islemlerinin yOrtittilmesini saglamak, 
• 2547 Sayth Kanunun 38.maddesi u 	orevlendirme islemlerinin yOrtitUlmesini saglamak, 

• 657 Sayth Kanunun 88.maddesi 	rt 	gorevlendirme islemlerinin yurtittilmesini saglamak, 

• 2547 Sayth Kanunun 31.mad s 	nnca ders verme islemlerinin yurutulmesini saglamak, 

• 2547 Sayili Kanunun 34. 	uyarinca Yabanct Uyruklu gorevlendirmeleri islemlerinin 

• maddeleri uyarinca gorevlendirme islemlerinin yurtittilmesini saglamak, 
• Gelistirme 	Bolgeleri 	Kanunu 	uyarinca gorevlendirme 

islemlerinin ythiittilmesini saglamak, 
• 5746 Arastirma ye Gelistirme Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkmda Kanun uyarinca yapilan 

gorevlendirmeler islemlerinin ytirtitiilmesini saglamak, 
• 2914 	Sayili Kanunun 15.maddesi uyarinca Sanato Ogretim Elemant 

gorevlendirmelerinin yapilmasint saglamak, 
• Sanato Ogretim Elemanlannin derece terfilerinin yapilmastm saglamak, 
• Saglik 	Kultur ye Spor Daire Baskanligt Beyazit Ire Avolar Mediko Sosyal 

Merkezi gorevlendirmelerinin yapilmastm saglamak, 
• OSYM-YOKSIS programlanna evrak islenmesini saglamak, 

yuriitUlmesini saglam 
2547 Sayth Kanunu 
4691 sayth Teknoloj 
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• Diger yazismalar (Komisyon Uyeleri gorevlendirmeleri, Birim kodlarinin yazismalan, Rehberlik 
Damsmanhkve Sosyal Destek Biriminde gorevlendirmeler, MOtevelli Heyeti gorevlendirmeleri YOK 

n. 
 

yazismala , 	makama yaztlan yazilar ) yapilmasmi saglamak, 
• 663 sayili Saglik Bakanligi ve Bagli Kuruluslann Teskilat Gorevleri Hakkmda Kanunu HOkmilnde 

Kararname uyarinca Kamu Hastaneleri Birliginde gorevlendirme islemlerinin yurutulmesini 
saglamak, 

• 657 Sari' Devlet Memurlan Kanununun Ek.8 maddesi uyarinca gecici gorevlendirmelerin 
yapilmasim saglamak, 

• RektOrliik kadrosunda gorevli olup maassiz izne ayrilan personelin kayitlarinin ISKOP kaydinin 
guncellenmesi islemlerinin yurutulmesini saglamak, 

• Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsaminda yapilan basvurulara iliskin islemlerin yurutulmesini 
saglamak 

• Yapflan bOttin islemler ile Ilgili evraklarin dOzenli bir sekilde arsivle 	ni kontrol etmek. 

• Daire Baskanhgmda gorevli Yardimci Personelin gOrev sorumlulu n 	islerin uygun yapilip 
yapilmadigini kontrol etmek. 

2- KYS Kapsammda Gorey ye Sorumluluklar 
• Oniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politik 	be 	semek, bu dogrultuda hareket etmek ve 

biriminde bu dogrultuda hareket edilmesini saglawak 
• Birim kalite hedeflerinin belirlenmesine katkt sa la k ve ulasilmasi icin Ozerine diisen calismalart 

yapmak, 
• Faaliyetlerini ytirOttirkenle KYS dokumanla as ygun hareket edilmesini ye kayitlara yonelik Ilgili 

koordinasyonu saglamak, 
• KYS kapsaminda biriminde yapilacak • 	lye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 

saglamak, 
• Yaptigi isle ilgili iyilestirme on 	n alite Koordinatorlugu ile paylasmak 
• KYS calismalan kapsamind 	n faaliyetlere birimi adina katki saglamak 
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Yetkiler: 
• Ust yoneticiler tarafindan imzalanacak yazilann paraf yetkisi, 
• Birim Personelini sevk ye idare etme yetkisi, 
• Personel Daire Ba§kanhgmda belirlenmi§ standartlara uyulmasnu saglama yetkisi, 
• Mevzuata aykin faaliyetleri onleme yetkisi, 
• Personelin mesaiye devamlannt kontrol etmek ye birim personelinin yillik izin takvimi planlamasim 
yaparak Ba.§kan'm onayina sunma yetkisi, 
• Birim personeline saatlik izinler verme yetkisi, 
• Malzeme talep formlanm hazirlayarak Ba§kanm onayma sunma yetkisi, 
• Emrindeki personele i§ dagitirm yaparak onlara gorev vermek ye sonuclanm alma yetkisi, 
• 5018 sayili Kanun geregince gercekle§tirme gorevlisi olarak gi a oldugu diineme ait harcama 
belgelerini dtizenleme yetkisi 
• Mildiirlage ait gorevlerin uygun &Olen programlar gere 	tiilmesi icin karar verme ye 
uygulatma yetkisi, 
• MlIdtirliikler arasi yazi§ma yapma ye Mildiirliigilne ait 	lgeleri tasdik etme yetkisi, 
• Mildiirliigline bagli personeli denetleme yetkisi 
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