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Görev Devri
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rGÖREvİN KISA TANIMI 
----- ------- -- 	 

GÖREVIN AMACİ 

Birinin] sevk ve idare etmek, birim personelinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde çalışmasını saglamaktır. 
_ 	 

Iliniversitemiz Stratejik Planının hazırlık ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde koordine ederek izlenmesi ve sonuçlandınlmasım sağlamak. 

I • 

GÖREV ve 
SORUMLULUKLARI 

Bırimini yönetip birim personelinin yetiştinimesini ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak, 
• Ulusal kalkınma sınueji ve politikaları, yıllık program ve hükümet proşamı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları= belirlenmesi  
e amaçlannı oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

• Stratejik plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek, uygulama sonuçlarının izlenmesini sağlamak. 
• Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 
•Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğergörevleri yerine getirmek, 

Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve perfomıaıısla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlamasına ilişkin çalışmalan 
yürütmek, 
• üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırmam' yapmak, hizmetlerin etkililiğini v 
tatmin düzeyini analiz etraek ve genel araştırmalar yapmak, 
• Bütçe uygıama sonuçla= raporiamak. 
• Kalite güvence sistemi . 
• Daire Biaşkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

YETKİLERİ 

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza' paraf atmak 
• Müdürlüğe gelen evraklan çalışan personele görev tammlanna göre dağıtmak 
• Müdürlük personeline görev yemek 
• madunago temsil etmek 
• e-Bütçe sisıeminde Oniversitemize ilişkin verilen görme, yazma ve onama yetkisi 
• MYS sisteminde Universitemize ilişkin verilen görme, yaz-na ve onama yetkisi 

İŞ GEREKLİLİKLERİ 

! 

Bilgi 

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak  
- 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler 
- 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler 
- Yükseköğretim Mevzuat] 
- Bütçe mevzuat. 
- Kalite Güvence Yönetmeliği 
- 6085 sayılı Say:atay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler 
- Mali Nimet'« Uananlıgı Yönetmeliği 
- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar 
- Kapsamlı bütçe mevzuat] bilgisi 
- Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

• Iç kontrol literatür bilgisi 
• Kapsamlı stratejik plan bilgisi 
• Kapsamlı performans programı bilgisi 
• ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Beceri ve Yetenekler 

• Bilgisayar ve internet kullanımı 
• KBS, say2000i ve e-bütçe kullanımı 
• Analitik düşünebiline 
• Analiz yapabilme 
• Sorun çözme 
• Muhakeme yapabilme 
• Sonuç odaklı olma 
• üst ve esnafla diyalog 
• Yönetici vasfı 
• Yoğun tempoda çalışabilme 
• Düzenli ve disiplinli çalışma 
• Ekip çalışmasına uyumlu ve kanlı= 
• Müzakere edebilme 

u dokümanda açık : s an 	(key anı= okudum. Görevimi 
etirmeyi kabul ediy 	. 
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