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Unvani: $ube Mudiirti
Bagh Oldugu Pozisyon: Daire Ba§kant
Vekili: $ube Miidiirti tarafindan yetkilendirilmi§ personel
Garevin Gerektirdigi Nitelikler:
• En az 4 yillik ytiksek ogrenim mezunu olmak,
• Ytiksekogretim Ust Kurulu§lan ile Yilksekogretim Kurumlari Personeli Gorevde YOkselme ve
Unvan Degi§ikligi Yonetmeliginin aradigi §artlan ta§tmak.
Gorey ye Sorumluluklar:
1- Sube Miidurhigii Kapsaminda Gorey ye Sorumlululdar
• Gorevli oldugu birimde gorevi konusu i§lerin, Kanun, Ttiziik ye Yonetmelik hilkOmlerine
uygun olarak ytirOttilmesini saglamak,
rekli tedbirleri almak,
• Maiyetinde bulunan personelin etkin ye verimli cali§mast i
lemek,
,
• Maiyetindeki personelin i§lerini koordine ve organize etm
i•
• Maiyetindeki personeli kin ceza ye terfi teklifinde b
kama teklifte bulunmak,
%
• Personelin egitilmesi ve yeti§tirilmesi icin tedbir al
,it
d
• Gorevli oldugu birim amirine gorevlerinde
ak,
m
• Daire Ba§kanina ye Genel Sekretere kar§t
,
• Kendisine bagli Seflerin ilk derece aniiri o
cek
onusuyla
ilgili diger i§leri yapmak,
.
e
• Ust yoneticileri tarafindan kendis
lerini yOrittmek,
• Hizmet ici Egitimi $ube MUM eri,
Emeklilik, Sendika Ve Hizmetici Egitim $ube
• Sozle§meli Personel ye i§ci O
klan
mevzuata
uygun, tam, zamaninda ye dogru olarak
Miidilrlitg0 uhdesine verilen
ak,
yerine getirmek/getirilmes s
at
degi§ikliklerini
takip ederek Daire Ba§kanint bilgilendirmek
e
• Gorey konulan ile ilgil
arda bulunmak,
ye personele gerekl.
ube
mtidurltigiine havale edilen yazi, tutanak ye formlari teslim
Daire
Ba§kant
•
almak,
• Bilgi Edin anunu kapsaminda yapilan ba§vurulara ili§kin i§lemlerin yiirtittilmesini
saglamak,
• Bar° personeli tarafindan yazilan yazilan paraflamak,
• 375 Sayili Kanun HOlcmiinde Kararname uyarinca Sozle§meli Bili§im Personeli kadro
i§lemlerini, alum Ilan, atama, aynlma ye sozle§me yenileme i§lemlerinin ytirtitiilmesini
saglamak ve kontrol etmek,
• 4688 Sayili Kamu Gorevlileri Sendikalari ve Toplu Slizle§tne Kanunun uyarinca Universitemiz
cali§anlartnin Sendika iiyeligi, uyelikten cekilmesi ve askiya alinmasi i§lemleri ile
yOrlittilmesini saglamak ye kontrol etmek ye kontrol etmek,
• 6356 sayili Sendikalar ve Toplu i§ Kanunu kapsamindaki Sendikalar ile Universitemiz
dahilindeki i§lemlerin yittlittilmesini saglamak ye kontrol etmek,
• Universite biinyesinde ylirtitrilen Emeklilik i§lemlerine ili§kin yazt§malann yapilmasi ye
dosyalanmasini saglamak ye kontrol etmek,
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Universitemiz bilnyesinde yurutulen Hizmet Belgesi i§lemlerinin ye yazi§malarinin
yapilmasini saglamak ye kontrol etmek,
• Universitemiz bilnyesinde yurutulen Sicil Ozeti 41emlerinin ye yazivnalannin yapilmasini
saglamak,
• Yurtdw hizmeti, askerlik ye ticretsiz izin borclanma i§lemlerin yiirtitillmesini saglamak ye
kontrol etmek,
Yurtdt§tdenklik
i§lemlerinin yurutulmesini saglamak ye kontrol etmek,
•
• Universitemiz bOnyesinde calipn personel icin Personel Kimlik Kart' hazirlanmasini
saglamak,
• Universitemiz bunyesinde calt§makta iken nakil ye emeklilik nedeniyle ayrilan Sosyal
GUvenlik Kurumundan i§ten ayrilis bildirgesinin dUzenlenmesini saglamak ye kontrol etmek,
lilik i§lemleri yammalannt
• Universitemiz kadrosunda calipn iscilerin atama, istifa ye a
saglamak ye kontrol etmek,
ye her ay yapilan istatistik
• E-Biltce programs, aylik DPB E-uygulama bilgi
yammalannt saglamak ye kontrol etmek,
etmek,
• Dolu-Bos Kadro deg4im yammalannt saglamak
saglamak
ye kontrol etmek,
• 4/B SOzle§meli personel kadro Wemlerini
nlann kadro i§lemlerinin yurutulmesini
• Universitemizde calt§an Isci kadrosunda
saglamak ve kontrol etmek,
, ayrilma ve sozle§me yenileme Wemlerinin
• 4/B Sozle§meli personel alimi
yfiriittilmesini saglamak ye kontro
a yapilan bapurulara ili§kin Wemlerin yfiriittilmesini
• Bilgi Edinme Hakki Kanunu ka
saglamak ye kontrol etmek,
vraklarin diizenli bir sekilde aqivIendigini kontrol etmek.
• Yapilan batik' 41emler it
• Daire Ba§kanligt cay:Nob calt§an Hizmetli Personelin gorev sorumlulugundaki Merin
uygun yapilip yapilma -1 kontrol etmek,
•

2- KYS Kapsaminda Gorey Sorumluluklar
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasini benimsemek, bu dogrultuda hareket
etmek ye biriminde bu dogrultuda hareket edilmesini saglamak
• Birim kalite hedeflerinin belirlenmesine katki saglamak ve ula§tImast icin Uzerine diiwn
caltmalan yapmak,
• Faaliyetlerini yilrOttirken ICJ KYS dokOmanlanna uygun hareket edilmesini ye kayitlara yonelik
ilgili koordinasyonu saglamak,
KYS
kapsaminda biriminde yapilacak diizeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine
•
katki saglamak,
Yaptigi
isle ilgili iyile§tirme Onerilerini Kalite Koordinatorltigii ile payla§mak
•
• KYS calt§malan kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adma katki saglamak
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Yetkiler:
• Ust yoneticiler tarafindan imzalanacak yaztlarm paraf yetkisi,
• Birim Personelini sevk ye idare etme yetkisi,
• Personel Daire Ba§kanliginda belirlenmi§ standartlara uyulmastnt saglama yetkisi,
• Mevzuata aykin faaliyetleri onleme yetkisi,
• Personelin mesaiye devamlarmi kontrol etmek ye birim personelinin ytllik izin takvimi planlamastm
yaparak Ba§kan'm onayma sunma yetkisi,
• Birim personeline saatlik izinler verme yetkisi,
• Malzeme talep formlartm hazirlayarak Ba§kanm onayma sunma yetkisi,
• Emrindeki personele i§ dagitunt yaparak onlara gorev vermek ye sonuclartm alma yetkisi,
• 5018 sayili Kanun geregince gercekle§tirme gorevlisi olarak &evil oldugu doneme ait harcama
belgelerini dilzenleme yetkisi,
tilmesi icin karar verme ye
• MadarlOge ait gorevlerin uygun gortilen programlar gereg. c
uygulatma yetkisi,
lge ri tasdik etme yetkisi,
• Mildiirlukler arasi yamma yapma ye Mildiirhigtine ait bi
• Miidiirliigiine bagh personeli denetleme yetkisi
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