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Unvani: $ef
Bath Oldugu Pozisyon: Sube Marti
Vekili: Sube Mudiirii tarafindan yetkilendirilmi§ personel
Gorevin Gerektirdigi Nitelilder:
• En az 2 pia yiiksek ogrenim mezunu olmak,
Ytiksekogretim Ost Kurulu§lan ile Yilksekogretim Kurumlari Personeli Gorevde Yilkselme ye Unvan
•
Degi§ikligi Yonetmeliginde $ef icin Ongorillen §artlan ta§imak.
Gorey ve Sorumluluklar
1- GOrevlendirme ye Izin Baron' SAW Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar
yurutulmesini
• GOrev konusu i§lerin Kanun, Tliziik ye Yonetmelik hiiktimlerine uygun olarak
saglamak,
• Maiyetinde bulunan personelin etkin ye verimli calt§masint saglamak,
• Maiyetinde calt§an personelin denetlenmesini saglamak,
• Maiyetindeki personelin yeti§mesi icin gerekli tedbirleri saglam
ek,
• Maiyetindeki personelin i§lerini koordine ye organize etme
• Maiyetindeki personelin yaptigi i§leri incelemek, hatalari
dagthmt yaparak, hizmetin dUzenli,
• Maiyetindeki personel arasinda dengeli gorev b
di lin ye i§birligi icinde calismastm
verimli ye suratli bir §ekilde yurutulmesini, Aso
saglamak,
onus la ilgili diger i§leri yapmak,
Ost
yOneticileri tarafmdan kendisine verile
•
• Sube MOdilrtine kar§t sorumlu olmak,
rine getirmek,
• Kendisine bagli personelin Ostil olarak
o
makineleri
ye demirba§lann korunmasi icin Sube
• Sube MildtirRigOnde kullanilan bdbirleri uygulamak, malzemelerin yerinde ye ekonomik
Miiduriine onerilerde bulunmak,
kullanilmastm saglamak,
di gorev alant kapsamindaki her thrill bilginin her an
• Amirinin ihtiyac duyabil
kullamlabilecek durumda, ogru ye giincel olarak tutulmasmi saglamak, gerektigmde rapor
haztrlamak,
vlerinde yardimci olmak,
ine
• Biriminin fist am
evzuat degi§ikliklerini takip ederek Sube MticlOrtinti bilgilendirmek,
• $ube MOdOrlilgt it
• $ube MOdUrRigline th kin her thrill bilgiyi her an kullamlabilecek durumda tam, dogru ye guncel
olarak tutmak/tutulmastm saglamak,
Sube MtidUrltigUntin calt§ma duzenine ili§kin degi§iklikler ile ilgili uygulamada gortilen aksaklik ye
•
sorunlan giderici Onlemler hususunda $ube MUdOrtine onerilerde bulunmak,
• Sube Miidiirliigii Personelinin yeti§tirilmesini saglamak Ozere i§lerin yapth§ yontemlerini i§ba§mda
personele actklamak,
$ube Marti tarafindan havale edilen yam, tutanak ye formlann geregini yapmak/ yaptlmasnu
•
saglamak,
• Sube Mudurlugune gelen ve giden evraklari standart dosya planma gOre dosyalatmak,
• $ube MOdOrliigii personelinin sevk ye idaresi hususunda $ube MOdOriine yardimci olmak,
• Mevzuata aykiri faaliyetleri onlemek ye bu tiir faaliyetler konusunda Sube Martina bilgilendirmek,
• Bilro personeli tarafindan yazilan yazilan kontrol etmek, paraflamak.
• Maiyetindeki personelin islerini koordine ye organize etmek,
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Personel Programma (ISKOP) Girt§ Yetkisini kullanmak.
MEB Girt§ Yetkisini kullanmak
SGK Girt§ Yetkisini kullanmak.
OSYM Girt§ Yetkisini kullanmak.
YOKSIS Yetkisini kullanmak.
Maliye Bakanligi e-btitce Yetkisini kullanmak.
2547 sayili Kanun'un 39.maddesi uyannca yurtd1§1 gorevlendirmeler yapmak,
657 sayili Kanun'un 78.maddesi uyannca yurtici gorevlendirmeler yapmak,
657 sayili Kanun'un 78.maddesi uyannca yurtch§tgorevlendirmeler yapmak,
2547 sayili Kanun'un 33.maddesi uyarinca YOK Bursu ile yurtdi§mda doktora
egitimi yapanlara ili§kin i§lemleri ytitittmek,
Yillik izin (2547, 657, 4/b sozle§meli, iniler) i§lemlerini yuriitmek,
Personelin raporlanna ili§kin i§lemlerini yiiriitmek,
Dogma nedeniyle maa§stz izin i§lemlerini riditmek,
Askerlik nedeniyle maa§stz izin i§lemlerini riditmek,
E§ durumu nedeniyle maa§stz izin i§lemlerini rirtitmek,
Mazeretleri nedeniyle maa§sa izin i§lemlerini yOrutmek
erini yOrtittnek,
calt§an, emekli ve sanatct ogretim elemanlanmn p a
Vekalet i§lemlerini yuriitmek,
'Ili yikiitmek,
Kurumlardan gelen yaztlartn falatelere daggimi i
Ilgili Makama yazilan yazilann (ca tin dair, burs almak icin, 33.madde geregi, saglik
giderleri karplanacaktir.vs.) i§lemleri
YOK Yammalannt yapmak,
r yapmak,
Kilik kiyafet-mesai saatleri ile ilgil. SI
eme
karan) i§lemlerini yikiitmek,
mW
Soyadi degi§ikligi (Evlenme,
alarms yapmak,
Tedavi icin yurtch§ma gidenle
gilt
yazt§malart yapmak,
Rapor sOrelerinin takibi ye
esi uyannca ders verme i§lemlerini rirttmek,
2547 Sayili Kanunun 4 0 . .4
4,*
:ddesi
uyannca ders verme i§lemlerini yuriitmek,
2547 Sayth Kan
• desi uyannca ders verme i§lemlerini yOrtitmek,
657 Sayili Kanun
2547 Sayth Kanunun I /c maddesi uyanna gorevlendirme i§lemlerini rirtitmek,
2547 Sayili Kanunun 40/b maddesi uyarinca gOrevlendinne i§lemlerini yOrtitmek,
2547 Sayili Kanunun 13.maddesinin b/4 fikrasi uyannca gorevlendirme (2547 ye 657) i§lemlerini
rirtitmek,
t§ci ye 4/b'ye tabi calt§anlann glirevlendirilmeleri i§lemlerini yOrtitmek,
2547 Sari' Kanunun 38.maddesi uyannca gorevlendirme i§lemlerini rirtitmek,
657 Sayth Kanunun 88.maddesi uyannca gOrevlendirme i§lemlerini riditmek,
2547 Sayili Kanunun 31.maddesi uyannca ders verme i§lemlerini yuriitmek,
2547 Sari' Kanunun 34.maddesi uyarinca Yabanci Uyruklu gorevlendirmeleri i§lemlerini yfirtitmek,
2547 Sayth Kanunun 36.37. maddeleri uyannca gorevlendirme i§lemlerini yilriitmek,
4691 sayili Teknoloji Geli§tirme Bolgeleri Kanunu uyannca gorevlendirme i§lemlerini rirtitmek,
5746 Ara§tirma ye Geli§tirme Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkmda Kanun uyannca yapilan
gorevlendirmeler i§lemlerini yOriitmek,
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• 2914 Sari! Kanunun 15.maddesi uyannca Sanatci Ogretim Eleman gorevlendirmeleri yapmak,
• Sanatci Ogretim Elemanlanntn derece terfilerini yapmak,
• Saga KOMI. ye Spor Daire Ba§kanligi Beyazit ye Avcilar Mediko Sosyal Merkezi
gorevlendirmelerini yapmak,
• OSYM-YOKSIS programlarina evrak i§lemek,
• Diger yazimalar (Komisyon Uyeleri gorevlendirmeleri, Birim kodlannm yammalan, Rehberlik
Dani§manlik ve Sosyal Destek Biriminde gorevlendirmeler, Miltevelli Heyeti gorevlendirmeleri YOK
yammalan, Ilgili makama yazilan yazdar ) yapmak,
• 663 sayili Saglik Bakanligi ye Bagh KuruluOann Te§kilat Gorevleri Hakkinda Kanunu nalcintinde
Kararname uyarmca Kamu Hastaneleri Birliginde gorevlendinne i§lemlerini
657
Sayih Devlet Memurlan Kanununun Ek.8 maddesi uyannca gecici gOrevlendirmeler yapmak,
•
• Rektorlak kadrosunda gorevli olup maa§siz izne aynlan personelin kayitlannin ISKOP kaydmin
giincellenmesi i§lemlerini yiirtitmek
2-KYS Kapsammda Gorey ye Sorumluluklar
e ek ye bu dogrultuda hareket
1.10b
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasmi
etmek,
n cali§malan yapmak,
• Universite ye birim kalite hedeflerine ulaplmasi ici
tmek ye kayitlan eksiksiz tutmak,
• Faaliyetlerini yilriltiirken IO KYS doktimanlann
yici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki
• KYS kapsammda biriminde yapilacak diizeltici
•
saglamak,
•
e Temsilcisi ye Birim Dokilmantasyon Sorumlusu
• Yaptigi ile ilgili iyilqfirme onerileri
ile payla§mak,
e birimi adma katki saglamak.
• KYS call§malan kapsaminda yapila

Yetkiler:
yazilan kontrol etme, paraflama yetkisi,
• Bum personeli tarafindan
me yetkisi,
• 5efligine bagh per ne
mi yaparak onlara gorev vermek ye sonuclanni alma yetkisi,
• Emrindeki perso
icin karar verme ye
n gorevlerin mevzuat cercevesinde
• $efliginin i§levlerin
uygulatma yetkisi,
konularda birim ye kurulu§larla haberlqme yetkisi.
• $efligin faaliyet alani ile
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