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Unvani: Sube Mildiirii 
Bagli Oldugu Pozisyon: Daire Ba§kant 
Vekili: Sube Marti tarafindan yetkilendirilmi§ personel 
Gorevin Gerektirdigi Nitelilder: 

• En az 4 yak ytiksek ogrenim mezunu olmak, 
• YOkselcogretim Ust Kurulu§lart ile Ytiksekogretim Kurumlart Personeli Gorevde YOkselme ye 

Unvan Degi§ikligi Yonetmeliginin aradigi §artlart tapmak. 
Gorey ve Sorumluluklar: 

• Sube Mfidiirliiiii Kapsammda Gorey ye Sorumluluklar 
• GOrevli oldugu birimde gOrevi konusu i§lerin, Kanun, Utz& ye Yonetmelik hilkilmlerine uygun 

olarak yOrilamesini saglamak, 
• Maiyetinde bulunan personelin etkin ye verimli calt§mast icin gerekli tedbirleri almak, 
• Maiyetinde calipn personeli denetlemek, 
• Maiyetindeki personeli icin ceza ye terfi teklifinde bulunmak, 
• Personelin egitilmesi ye yeti§tirilmesi icin tedbir almak, list m 	lifte bulunmak, 

• Gorevli oldugu birim amirine gorevlerinde yardimci olm 
• Daire Ba§kanina ye Genel Sekretere kar§1 sorumlu 1 
• Kendisine bagli Seflerin ilk derece amiri olmak, 
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilecek ko 	1 gili diger i§leri yapmak, 

• 5ube MOdUrftigi ile ilgili mevzuat degi§iklikl 	• i 	ederek Daire Ba§kanuu bilgilendirmek, 

ize• 5ube MiidiirftiOne ili§kin her ti.irftl • t r kullanilabilecek durumda tam, dogru ye gOncel 
olarak tutulmasint saglamak, 

• Sube MildtirlOgUntin calt§ma citizen' 	• 	degi§iklikler ile ilgili uygulamada giirillen aksakhk ye 
sorunlari giderici onlemler husus 	Ba§katuna onerilerde bulunmak, 

• Sube MOdiirlOgii Personelini 	t 	• • mesini saglamak tizere i§lerin yapth§ yontemlerini i§ba§mda 
personele actklatunasmi sa. 	, 

• Havale ettigi yazi, to .1. 	ye 	orrnlar ile ilgili i§lemlerin sonuclatup, sonuclanmachgmm takip 
edilmesini saglam 	, 

• 5ube Mildilrfti - 	ele 1̀1' giden evraklari standart dosya planina gore dosyalatmak, 
• 5ube Mildiirltign pe 	min sevk ye idaresi hususunda Daire Ba§lcanma yardimci olmak, 
• Mevzuata aykmri faaliyetleri onlemek ye bu tin-  faaliyetler konusunda Daire Ba§lcanint bilgilendirmek, 

• Biiro personeli tarafindan yazilan yazilan kontrol etmek, paraflamak. 
• Docentlik i§lemlerinin yikiittilmesini saglamak, 
• Rotasyon i§lemlerinin yilditillmesini saglamak, 
• Etik Kurul i§lemlerinin yuriitillmesini saglamak, 
• Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsammda yapilan ba§vurulara ili§kin i§lemlerin yOriittilmesini 

saglamak, 
• Yapilan biltiin i§lemler ile ilgili evraklartn dOzenli bir §ekilde ar§ivlendigini kontrol etmek. 
• Daire Ba§kanligmm Ar§iv Mirosunda gorevli personelin sorumlulugundaki i§lerin uygun yiirtituliip 

yOrtitillmedigini kontrol etmek, 
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2- KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar 
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasim benimsemek, bu dogrultuda hareket etmek 

ye biriminde bu dogrultuda hareket edilmesini saglamak 
• Birim kalite hedeflerinin belirlenmesine katki saglamak ye ulasilmast icin iizerine dilsen caltsmalart 

yapmak, 
• Faaliyetlerini yOrtittirken ID KYS doktimanlarma uygun hareket edilmesini ye kayitlara yonelik ilgili 

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

saglamak, 
• Yaptigi isle ilgili iyilestirme onerilerini Kalite Koordinatorliigii ile paylasmak 
• KYS calismalart kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adina katki saglamak 

Yetkiler: 
• Ust yoneticiler tarafmdan imzalanacak yazilarin paraf yetkisi, 
• Birim Personelini sevk ve idare etme yetkisi, 
• Personel Daire Baskanliginda belirlenmis standartlara uyulma 	ma yetkisi, 
• Mevzuata aykiri faaliyetleri Onleme yetkisi, 
• Personelin mesaiye devamlarini kontrol etmek ye biri 	eh in yillik izin takvimi planlamasini 
yaparak Baskan'm onayina sunma yetkisi, 
• Birim personeline saatlik izinler verme yetkisi ♦ 
• Malzeme talep formlarmi hazirlayarak Bas n o ma sunma yetkisi, 
• Emrindeki personele is dagitimi yaparak 	v vermek ye sonuclarint alma yetkisi, 
• 5018 sayili Kanun geregince gercekle revlisi olarak gorevli oldugu doneme ait harcama 
belgelerini cluzenleme yetkisi, 
• Mildtirliige ait gorevlerin uyg len programlar geregince yfirtittilmesi icin karar verme ye 
uygulatma yetkisi, 
• Miidurkikler arasi yazisma y dye Mudurlugune ait bilgi ye belgeleri tasdik etme yetkisi, 
• Mildarliigiine bagli perso0 tleme yetkisi 
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