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Unvani: $ube Miidiirii 
Bagh Oldugu Pozisyon: Daire Ba§kam 
Vekili: $ube Mildint tarafmdan yetkilendirilm4 personel 
Goreyin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az 4 yak yuksek ogrenim mezunu olmak, 
• YOksekogretim Ust Kurulu§lan ile Yillcsekogretim Kurumlan Personeli Gorevde YOkselme ve 

Unvan Degi§ikligi Yonetmeliginde aranan artlart tapmak. 
GOrey ye Sorumluluklar: 

1- $ube Mudfirlfigii Kapsaminda Gorey ye Sorumlululdar 
• Gorevli oldugu birimde gOrevi konusu Werin, Kanun, TOzilk ye Yonetmelik lniktimlerine uygun 

olarak yinintilmesini saglamak, 
• Maiyetinde bulunan personelin etkin ve verimli calt§mast icin gerekli tedbirleri almak, 
• Maiyetinde calipn personeli denetlemek, 
• Maiyetindeki personeli icin ceza ye terfi teklifinde bulunmak, 
• Personelin egitilmesi ye yet4tirilmesi icin tedbir almak, list m 	a 	ifte bulunmak, 

• Gorevli oldugu birim amirine gorevlerinde yardimci olm 
• Daire Ba§kantna ye Gene! Sekretere karp sorumlu olm 
• Kendisine bagli $eflerin ilk derece amiri olmak, 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek k• 	, 	li diger Weil yapmak, 

• Disiplin hlemleri $ube MildOrlOgil uhdesineoverile 	• ii luluklan mevzuata uygun, tam, zamaninda 
ye dogru olarak yerine getirmek/getiril 	si 	s 	am. 

• GOrev konulan ile ilgili mevzuat de.. i' 	' 	takip ederek Daire Ba§kanint bilgilendirmek ye 
personele gerekli aciklamalarda bulu n ,• 

• $ube MildtirlOgOne il4kin her tar 0 110" er an kullamlabilecek durumda tam, dogru ye giincel 

olarak tutulmasint saglamak, 
• $ube MOdUrliigtintin caltpna 	en 	ili§kin deg4iklikler ile ilgili uygulamada gorillen aksaklik ye 

sorunlan giderici onlemler , 	u 	Daire Ba§kantna onerilerde bulunmak 

• Daire B4kant tarafind • 	■ 	dinnigiine havale edilen yazi, tutanak ye formiari teslim almak, 

• Havale ettigi y 	1 	to •M,  ye formlar ile ilgili 41emlerin sonuclamp, sonuclanmadignun takip 
edilmesini saglam 

• $ube MOdurlOgfine g 	n ye giden evraklan standart dosya plamna gore dosyalatmak, 

• $ube Mildtirlilgil personelinin sevk ye idaresi hususunda Daire B4kanma yardimci olmak, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri onlemek ye bu tiir faaliyetler konusunda Daire Ba§kanim bilgilendirmek, 
• Maiyetindeki personelin i§lerini koordine ye organize etmek, denetlemek, 
• [Miro personeli tarafindan yazilan yazilan paraflamak, 
• Universite btinyesinde yin-Millen soru§turmalara ili§kin siirecin takibi ye soz konusu islemlere iliskin 

yaztmalann yapilmasi ye dosyalatunastru saglamak, 
• Rektorltige intikal eden §ikayet dilekcelerde belirtilen iddialar konusunda yapilan islemlerin 

(Incelemeler-Mtitalaalar) ythiltillmesini saglamak, 
• RektorltigilmOz aleyhine actlan idari davalar ile ilgili i§lemlerin yiiriltalmesini saglamak, 
• Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsaminda yapilan ba§vurulara ili§kin 41emlerin yOrtitillmesini 

saglamak, 
• Universitemizden 	Adli 	Makamlarca 	istenilen 	Bilirki§i 	gorevlendirmelerine 	ili§kin 	i§lemlerin 
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ytiratilmesini saglamak, 
• Oniversite Gorevlileri hakkindaki maas hacizlerine iliskin islemlerin yikiittilmesini saglamak, 
• Ytiksekogretim Kurulu Baskanhgt ye Diger Oniversitelerden istenilen Bilirkisi islemlerinin 

ytiriittilmesini saglamak, 
• Hasta tedavisine iliskin talepler hakkindaki islemlerin takibini yapmak, 
• Personel Otomasyon Programina (ISKOP) veri girisi saglanmasini kontrol etmek, 
• Elektronik Belge Yonetim Sisteminin (EBYS) veri girisinin kontroliinti saglamak 
• Yilksekogretim Kurulu Ortak Yeti Tabant programina (YOKStS) yaptlan veri girisi kontrol etmek, 
• Devlet Personel Baskanhgt Disiplin uygulamalan (e-devlet) sistemine veri girisi yapilmastnin 

kontroltinii saglamak 
• Disiplin ye Ceza sorusturmalanna iliskin defterlerin dilzenli olarak tutulmasint kontrol etmek, 
• Disiplin sorusturmalan, ceza sorusturmalan, davalar, incelemeler, miltalaalar, bilirkisiler, bilgi 

edinme basvurulan, Ytiksekogretim Kurulu Baskanhgma giden actklamalar, tamimler ye ilgili diger 
evraklartn Arsiv burosunda dtizenli olarak tutulmastni saglamak. 

• Kamu Ic Kontrol Standartlan Tebligi uyannca yapilmasi gereken f i Merin yuriltillmesini 
saglamak, 

2- KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasmt e 

biriminde bu dogrultuda hareket edilmesini saglamak 
• Birim kalite hedeflerinin belirlenmesine katki saglamak 	limas' icin tizerine dtisen caltsmalan yapmak, 
• Faaliyetlerini ytiriltiirken 10 KYS doktimanlannaory n har ket edilmesini ye kayttlara yonelik ilgili 

koordinasyonu saglamak, 
• KYS kapsammda biriminde yaptlacak dtizeltt 	eyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkt saglamak, 
• Yaptigt isle ilgili iyilestirme onerilerini Krdinatorltigti ile paylasmak ri 
• KYS caltsmalan kapsaminda yapilan f ' 	birimi adma katki saglamak ilk 

Yetkiler: 
• est yoneticiler tarafmdan 	acak yazilann paraf yetkisi, 
• Birim Personelini s v v 	etme yetkisi, 
• Personel Daire Bask 	a belirlenmis standartlara uyulmasmi saglama yetkisi, 

• Mevzuata aylon faaliye eri onleme yetkisi, 
• Personelin mesaiye devamlannt kontrol etmek ye birim personelinin yak izin takvimi planlamasint 

yaparak Baskan'm onaytna sunma yetkisi, 
• Birim personeline saatlik izinler verme yetkisi, 
• Malzeme talep formlannt haztrlayarak Baskamn onaytna sunma yetkisi, 
• Emrindeki personele is dag'ihrrn yaparak onlara giirev vermek ye sonuclanni alma yetkisi, 
• 5018 sayth Kanun geregince gerceklestirme gorevlisi olarak gorevli oldugu doneme ait harcama 
belgelerini dtizenleme yetkisi, 
• Miidiirluge ait gorevlerin uygun &Olen programlar geregince ytirtittilmesi icin karar verme ye 
uygulatma yetkisi, 
• Mi.idiltitikler arasi yazisma yapma ve Mudurlugune ait bilgi ye belgeleri tasdik etme yetkisi, 
• Mildtirliigtine bagh personeli denetleme yetkisi  

9 bu dogrultuda hareket etmek ye 
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