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koordinasvonu

lizIenmesi çalışmalarını koordine etmek

ve Stratejik
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~Üni\"ersitemiz Sınıtcjik Planının hazırlık vc uygulama çalışmalarını etkin bir şekildc koordine ederek izlenınesi ve sonuçlandırılmasını

sağkıımık

,
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Ulusal kalkınma stratcJi vc politikaları, yıllık program vc hükümet programı çcrçcvcsinde Üniversitenin orta ,"e uzun vadeli strateji \e
lpolıtikalarının lıclirlenmesi vc amaçlarını oluştunnak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
i. Stratejik plan hazırlık çalışmalarını koordine etınek, uygulama sonuçlarının izlenmesini sağlamak.
l. Sıratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
:. üiıiversitcnin 'görev alanırıa giren kon-ularda perfonnans vc kalite ölçüıleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
GÖREV VF.
üniversit~nin yö~et{mi ile hizmetlerin geliştirilmesi vc 'pcrfonnansla ilgili bilgi ve verilerin topıa~ması, analiz edilmcsi ve yorumlamasına ilişkin
S()IUı~II.l;LliKL\Rı!çalışınaları
yürütmek..
','
i
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üniversitenin görevalanına
giren ~onularda, hizmetleri eıkik'):ecek dış faktörlcri incelemek, \.;urum içi \.;apasite araştınnasını yapmak.
rhizmeılerin etki1ili~ini ve tatmin düzeyiTti analiz etmek've gene1'araştırmalar yapmak,
Bi.ltçe uygulama sonuçlJrım raporImmıL
Kalite güvence sistemi,
D~ire Başkanı / Şube Mı1dür:ütarafın~an verileee\.; di~er görevleri yapmak.
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Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - parafatınak
,. e-Bütçe sisteminde Üniversitemiı-e ilişkin ,'erileri"görme. yazına ve ônama yetkisi
~ay2000i sisteminde üniversitemize ilişkin verileri görme, yazına ve onama yetkisi
!. Gerçeklcştirme Görevi yclki~i

!.

YETKiLERI
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'o Gerekli ınevzuat konusunda ileri düzeybilgi"sahibi olmak
.50 i 8 sayılı Kanun ve buna ba~1ı düzenlemeler
- 657 sayilı Kanun ve buna ba~lı düzenlemeler
- Yül\sckö~rctiın Menualı
- Bütçe nıevzuatı
- Kalite Güvence Yönetmcli~i
- 6085 sayılı S_ayıştay Kanunu_ ve buna ,bağlı .duı.enlemcler
- Mali Hizmetler Uzmanlı~ı Yönetmeli~i
- f\1ali I(izmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine Ilişkin Usul ve Esaslar
- Kapsamlı bütçe mevzuatı bilgisi
- Kamu Zararlarının Tahsiline Ilişkin Usul V'C Esaslar Hakkında Yönetmelik
• iç kontrol literatür bilgisi
• Kapsamlı-stratcjik plan bilgisi,
• Kapsamlı perfonnans programı bilgisi ı
• ASBU Kaınu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
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1. flilgisayar

ve internet kullanımı
!. Analitik düşü.ncbilme
l. Analiz yapabilme
Sorun çÖ7JTle i
l. Sonuç odaklı olma
:0 i"')üzen: I.i ve:'d"'ısıp i"ın i"i ça i ışma
lo
, DeSişim Vegelişime açık olma
l° Etkili yazılı ve sözlu iletişim i
l. Hip çalışmasma uyumlu ve katılımcı
,
ıo MO/..akere edebılme
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:Becerın.\{'tenekler:
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Ju do\.;timanda açı\';lanan gorev tanımıını okudum
kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Görevimi. burada belirtilen
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