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İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 
HAZIRLAMA GRUBU

*BEL930R0E*

Oturum Tarihi
01/10/2018

Oturum Saati
16:00

Oturum Sayısı
71

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü 11030-BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER
Tel: 0228 214 11 01 Faks:0228 214 11 02  
Elektronik ağ:http://strateji.bilecik.edu.tr

KARAR ÖRNEĞİ
 
Gündem: Rektörlüğümüzün (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) 03.11.2015 tarihli ve 23181 

nolu yazısı uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi.

Karar: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi 
uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgeler grubumuzca incelenmiş olup, 9 adet revize ve 2 adet yeni 
Görev Tanımı ile 1 adet revize ve 4 adet yeni formun ekteki şekliyle kabulüne ve İç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 
EKLER:
Görev Tanımları (11 adet)
Formlar (5 adet)

e-imzalıdır
Murat IŞIK

Başkan

e-imzalıdır
 Sezer KUYUCU

Üye

e-imzalıdır
 Nigar ÖZALP

Üye

e-imzalıdır
 Hakan GÖGER

Üye

e-imzalıdır
Üye

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/10/2018-25957

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

HAKAN GÖGER (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şef) 01/10/2018 16:52
NİGAR ÖZALP (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü) 02/10/2018 13:10
MURAT IŞIK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter Yardımcısı V.) 02/10/2018 13:40
SEZER KUYUCU (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 02/10/2018 18:31
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-013

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 17.02.2016/2

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 01

Toplam Sayfa 1

1. Birimi

2. Kadro Unvanı

3. Görev Unvanı

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Dekan/Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürü
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.
1. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2.

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/
MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERİ

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Görevleriyle ilgili tüm mevzuata (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri, Tüzükler, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, Genelgeler, Yönergeler) hakim 
olmak ve tüm idari işleri yürütmek.
Biriminde yapılan işlerle ilgili olarak hafalık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yönetiiisine 
sunmak.
Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında işbölümünü sağlamak. 
Gerekli denetim ve gözetimi yapmak.
Biriminde görevlendirileiek idari ve genel hizmet personeli için Dekan/Müdüre öneri sunmak.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulu ve Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokul Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul  Yönetim Kurulu ve Enstitü/Fakülte/
Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtlmasını 
sağlamak.
Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arşivlenmesini sağlamak
Bina yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayaiak 
şekilde düzenlemek.
Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak.
İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantlar yapmak ve verimli çalışmaları 
için gerekli tedbirleri almak.
Personel arasında adil işbölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine getirip 
getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini 
düzenlemek.
Birimindeki akademik ve İdari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak.
Birimindeki öğrenii işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Birimine ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak.
EBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Biriminde gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır 
kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlamak.
Birim bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak.
Birim bina ve yerleşkesinin çevre temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini 
sağlamak ve denetlemek.
Biriminde açılaiak kitap sergileri, stantları ile asılmak istenen afş ve benzeri talepleri inielemek 
ve denetlemek.
Öğreniilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.
Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli 
uyarıları yapmak, kapı ve penierelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda 
uyarılarda bulunmak ve kontrol etmek.
Birime alınaiak olan akademik, idari personel alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını, görev 
sürelerinin uzatlması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Birimine ait tüm verilerin güniel tutulmasını sağlamak.
Birimine ait  Stratejik Plan,  Faaliyet Raporları vb. raporların hazırlanmasını sağlamak.
Gerekli evrakların onay ve tasdikini yapmak. (öğrenii belgeleri, transkriptler, diploma fotokopisi 
vb.)
AÖF, ÖSYM, ATAÜNİ sınavlarına ilişikin olarak sınıfarın temizlenmesini, numaralandırılmasını ve 
güvenliğini sağlamak.
Uzaktan Eğitim sınavlarında sınıfarın düzenlenmesini, duyurularan yapılmasını  saglamak.
Akademik ve idari  personel ile ilgili disiplin yazışmalarını yapmak.
Akademik ve idari personelin almış olduğu sağlık raporlarının uygun olup olmadığının 
kontrolünü yapmak.
Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeieği personele ait işleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inii maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları 

taşımak.



(Form No: DFR:004 ; Revizyon Tarihi: 28/06/2016; Revizyon No: 01) 1/2

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-026

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı Özel Güvenlik Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Daire Başkanı/Şube Müdürü

A. YAPILACAK İŞLER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Yerleşim alanlarında asılı bulunan bayrak ve flamaların takip ve kontrolünün yapılması.
13.

14. Üniversite ilgili alanlarında geçiş kontrol sistem esaslarının işleyişinin takibinin yapılması.
15. Üniversite alanlarında düzenlenen sosyal etkinliklerde alan ve çevre güvenliğinin sağlanması.
16. Üniversite alanlarında terk edilmiş veya bulunmuş eşyanın emanete alınması.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Üniversitemiz Özel Güvenlik Personeli görevlerini,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun ve aynı Kanuna ait Yönetmelik gereğince yerine getirirler.
Üniversite yerleşim alanlarına, yaya ve araçlı olarak personel, öğrenci, ziyaretçi ve iş takipçileri 
tarafından yapılan tüm giriş-çıkışların kontrolünün sağlanması ve düzenli kayıtlarının tutulması.
Üniversite alanlarında trafk akış ve düzeninin izinli araçların otoparklara yerleşiminin takip ve 
kontrolü.
Yerleşim alanlarına girişlerde gerekli kimlik kontrolünün yapılması, ziyaretçi kayıtlarının 
tutulması.
24 saat çalışma esasına göre yerleşim alanlarında hırsızlık olaylarına karşı her türlü koruma ve 
güvenlik önleminin alınması.
Yerleşim alanlarında meydana gelen kaza vb. gibi durumlarda gerekli olan ilk yardım ve emniyet 
tedbirinin alınması.
Üniversite içerisinde meydana gelen olaylara gereken ön müdahalenin yapılarak genel kolluk 
birimlerinin bilgilendirilerek olaya el koymasının sağlanması.
Üniversite alanlarında olağan olağanüstü durumlarda meydana gelen olumsuzluklarda gerekli 
çalışma yapılarak, olay yerine sorumlu kişilerin intikalinin sağlanması.
Üniversite alanlarında günübirlik veya süreli iş yapan frma yada şirket kimlik kayıtlarının 
alınarak giriş ve çıkışlarının sağlanması.
Birimlerde anahtar kullanım esaslarına uygun olarak pano bulundurmalarının takibinin 
yapılması.
Üniversite alanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması,suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması 
ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla 
giriş kontrollerinin yapılması, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda 
gerektiğinde genel kolluğun gözetimi ve denetiminde üst araması yapılır.

Yerleşim alanlarında yakalama,mahkumiyet veya tutuklama kararı bulunanların yakalama ve 
arama yaparak kolluğa tesliminin sağlanması.

Yerleşim alanlarında kişilerin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması 
amacıyla yakalama görevinin yerine getirilmesi.
Yerleşim alanlarında meydana gelen olaylarda olay yerinin ve delillerinin korunması ve bu 
amaçla Ceza muhakemeleri kanununun 157. Maddesine göre yakalama görevinin yerine 
getirilmesi.
Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst 
amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
Gerektiğinde ve kanunda belirtilen hallerde zor kullanma görevini yerine getirerek 
olumsuzlukların meydana gelmesini önlemek.
Kamera görüntülerini kesintisiz takip edilmesi görülen aksaklıkları ilgililere bilgi vererek olayı 
takip etmek,
Kamera sistemlerinin her daim çalışırlığını takip etmek gerekli durumlarda ile teknik ekibe haber 
vermek.
Üniversitemiz personellerine ve öğrencilerine araç giriş kart verilmesi ve takip kontrollerinin 
yapılması.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-026

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2

B. DİĞER HUSUSLAR

1. İş Sağlığı Güvenliği ve  Güvenlik Hizmetleri talimatna uygun şekilde görevini yapmak.
2. Sıralı Amirlerinden izin almadan görev yerinden ayrılmamak.
3.

4. Araç ve gereçleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak ve muhafaza etmek.
5. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
1. Dikkatli ve titiz olmak.
2. Düzenli ve disiplinli çalışma, amirlerine ve çalışan tüm personele karşı saygılı davranmak.
3. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak.
4. Ekip çalışmasına uyumlu olmak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Çalışırken, Akademik/İdari Personel/Genel Hizmet Personeli/Özel Güvenlik 
Görevlisi/Öğrenci/Misafrler ile olan ilişkilerinde disiplinli, nezaket ve ciddiyet kurallarına uyma, 
hiç bir sürtüşme ve tartşmaya girmemek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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ŞOFÖR

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-027

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi İdari İşler ve Destek Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şoför

3. Görev Unvanı Şoför

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü

1.

2.

3.

4.

5. Kongre ve sempozyumlarda katılımcıların ve görevlilerin ulaşımının sağlanması.
6.

7. Araçların km kayıtlarını tutmak ve görev formlarını ilgili yetkiliye imzalatmak.
8.

9.

10. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
11.

12.

13.

14.

15. Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
16.

KPSS Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

İdare tarafından sağlanan ulaşım hizmetlerini talimat ve mevzuata belirtilen şekilde yerine 
getirmek.
Üniversite araçlarını, verilen görev doğrultusunda, trafk kurallarına uygun olarak kullanmak, 
görevi ile ilgili olarak gidiş-dönüş saatleri, tarih ve görev nedeni gibi bilgileri ilgili forma 
kaydetmek ve amirine sunmak.
Üniversitemiz birimlerinden gelen resmi araç ve şoför talepleri doğrultusunda gerekli onay ve 
izinleri alarak şehirlerarası ve şehir içi görevleri yerine getirmek.
Eğitim ve öğretimin pekiştirilmesi için düzenlenen teknik gezilerde öğrenci ve öğretim 
elemanlarımızın ulaşımlarının sağlanması.

Öğrenci topluluklarımızın düzenlediği/iştirak etkleri sosyal etkinliklerde ulaşımlarının 
sağlanması.

Kullanılan araçların günlük bakım ve ikmallerini yapmak ve bu amaçla gerekli yedek parça 
ihtiyacını belirleyerek amirine bildirmek, ilgili birim tarafından temin edilmesini sağlamak, her an 
kullanıma hazır şekilde bulundurmak.
Üniversite tarafından belirlenen benzin istasyonlarından fş karşılığında akaryakıt almak ve 
alınan akaryakıt miktarını, tarihini, fş numarasını ve kilometre bilgilerini ilgili formlara 
kaydetmek ve amirine sunmak.

Araçların trafk yasa ve mevzuatına uygun olarak sigorta ve muayenelerinin zamınında 
yapılmasını sağlamak.
Düzenli olarak araçların planlı bakımlarının yapılmasını sağlamak, konu ile ilgili kayıtları tutmak, 
kanunların öngördüğü şekilde, gerekli bilgileri amirine iletmek.
Üniversiteye yeni araç alınması durumunda bu araçların plaka ve kayıt işlemlerini 
gerçekleştirmek.
Araçta bulunması gerekli olan donanım ve malzemeleri tam olarak bulundurmak, korunmalarına 
ilişkin gerekli önlemleri almak ve talimatlara uygun olarak kullanmak.

Bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bağlı bulunduğu 
unvanlara karşı sorumludur.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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KAMPÜS İÇİ GENEL HİZMET PERSONELİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-028

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı Kampüs İçi Genel Hizmet Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Daire Başkanı/Şube Müdürü

A. YAPILACAK İŞLER

1.

2.

3. Kampüs alanı içinde bulunan çöp kovalarının boşaltılması ve çöp depolama alanına götürülmesi.
4.

5.

6. Malzeme taşıma işlerinin yapılması.
7.

8. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personellere yardımcı olmak.

B. DİĞER HUSUSLAR

1. İş Sağlığı Güvenliği ve Temizlik talimatına uygun şekilde görevini yürütmek.
2. Sıralı amirlerinden izin almadan kampüsten ayrılmamak.
3.

4. Araç ve gereçleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak ve muhafaza etmek.
5. Yapılan işle ilgili düzenlenmiş bulunan kontrol çizelgelerini düzenli olarak doldurmak.
6. Görev dağılım çizelgesi formuna göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
7. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

1. Dikkatli ve titiz olmak.
2. Düzenli ve disiplinli çalışmak. Amirlerine ve çalışan personele karşı saygılı davranmak.
3. Birimler arası işlerde hızlı ve etkili beceri kabiliyetine sahip olmak.
4. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Merkez kampüs içinin çevre temizliğinin (yollar, otopark, giriş nizamiyeler, spor alanları vb.) 
yapılması.
Kampüs alanı içinde çevre düzenlemesine ilişkin işlemler ile açık ve genel kullanım alanlarının 
bakım ve onarımı, atıkların toplanması, temizlenmesine destek vermek.

Genel Hizmet Personeli görevlendirmesi yapılmayan birimlerin bina, büro, derslik, 
laboratuvarların vb. gibi yerlerin temizliğini yapmak.
Kampüslerin ve bina çevrelerinin bahçe düzenlemesi, çevre bakımı, yeşil alanların düzenlenmesi, 
ağaç ve bitki dikimi, sulama, çevre temizliği, ilaçlama işlemlerin yapımasına ilişkin sorumlu 
birimlere destekte bulunmak.

Merkez kampüste düzenlenen her türlü etkinliklerde (şenlik, konferans, spor müsakabası vb.) 
görevli birimlere yardımcı olmak. 

Çalışırken, Akademik/İdari Personel/Genel Hizmet Personeli/Özel Güvenlik 
Görevlisi/Öğrenci/Misafirler ile olan ilişkilerinde disiplinli, nezaket ve ciddiyet kurallarına uyma, 
hiç bir sürtüşme ve tartışmaya girmemek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-030

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 17.02.2016/2

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Akademik Birimler

2. Kadro Unvanı Şef/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreter

3. Görev Unvanı Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1.

2. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak.
3. Harcama ve tahakkukla ilgili dosyaları tutmak, yedeklemek, usulüne uygun olarak arşivlemek.
4.

5. Ödeme emrine bağlanacak taahhüt ve tahakkuk evraklarının tam ve eksiksiz olmasını sağlamak.
6. Giderlere ait belgelerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.
7. Birimin bütçe tasarısını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak hazırlamak.
8.

9.

10. Birimin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek.
11. Her türlü malzemenin depoya giriş-çıkış işlemlerini usulüne uygun olarak takip etmek.
12.

13.

14.

15.

16.

17. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerin tespitini yapmak.
18. Taşınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerin barkotlama işlemini yapmak.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
26.

27.

28.

29.

AKADEMİK BİRİMLER
TAŞINIR ve MALİ İŞLER GÖREVLİSİ

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Birimin gider mevzuat kapsamında yapacağı bütün harcamaların evrakını bütçe tertibine ve 
usulüne uygun olarak hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim ederek takibini 
yapmak,

Yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol etmek. Ek ödenek, ödenek talep ve aktarım işlerini 
yapmak. Aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak.

Ödemelere esas teşkil edecek bilgi ve belgenin istenmesine rağmen zamanında teslim etmeyen 
kişileri veya kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi 
zamanında amirlerine bilgi vermek.
Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım onarım malzemeleri, ahşap ve 
metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine teçhizat alım ve 
bakımları vb.) malzemelerin doğrudan temin veya ihale yoluyla satn alması ile ilgili taşınır kayıt 
işlemleri takip etmek.

Taşınır işlem fşi, zimmet fşi, sayım tutanağı vb. evrakı usulüne uygun düzenlemek, kayıt altna 
almak ve arşivlemek.
Depodan malzeme istenildiğinde Malzeme İstek Formu doldurtarak malzeme talep edilmesini 
sağlamak.
Depoları daima temiz, düzenli ve aranılanı kolayca bulunacak şekilde düzenlemek. Depodan 
eksilen malzemeleri amirlerine bildirerek tamamlanmasını sağlamak.
Tüketime verilen malzemelerin TİF düzenleyerek çıkış kaydını yapmak. Üçer aylık tüketim çıkış 
raporlarını hazırlamak.
Birime gelen devir, hibe ve bağışların giriş kaydını yapmak, zimmet fşini hazırlamak, takibini ve 
birimlere dağıtlmasını sağlamak.

Kişisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için 
Dayanıklı Taşınır listelerini oluşturmak, ilgili kişilere zimmetlemek. Odalara verilen zimmetlerin 
güncel tutulmasını sağlamak.
Taşınırların yılsonu işlemlerini yaparak sayım tutanakları ile döküm cetvellerini Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 
için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
Fazla mesai yapan personelin, kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencilerinin puantajlarını 
hazırlamak, takip ekmek, her ay sonunda ilgili daire başkanlığına bildirmek.
Staj yapan öğrencilerin dosyalarını hazırlamak, Stajyer öğrenci ile ilgili her türlü yazışmalarını 
yapmak.
Staj yapan öğrencilerin SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmak, iş kazası ve meslek 
hastalıkları sigorta prim bildirgelerini yapmak ve primlerin ödenmesi için ilgili daire 
başkanlığına bildirmek.

Stratejik planlarının hazırlanmasında yazışmaları yapmak, planın hazırlamasında Fakültenin 
mevcut durumuna ilişkin alanları ve raporları hazırlamak.
Fakültede tadilat ve onarım gereken yerlerin iş taleplerini Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığına bildirmek.
Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafa pazartesi günü birim 
yetkilisine sunmak.
Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-030

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 17.02.2016/2

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 2

AKADEMİK BİRİMLER
TAŞINIR ve MALİ İŞLER GÖREVLİSİ

30.

31. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
32. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
33.

34.

35.

36. Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.
37.

38. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
39. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

KPSS Kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımak

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.
Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında görev alanı ile ilgili şahsa özel olmayan 
her türlü posta evraklarını teslim alıp ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
sekreterine teslim etmek.

Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların 
kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun  karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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Toplam Sayfa 1

1. Birimi Akademik Birimler

2. Kadro Unvanı Şef/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreter

3. Görev Unvanı Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.
32.

33. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
34. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

KPSS Kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımak

AKADEMİK BİRİMLER
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve 
yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak.

2. Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, 
değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak.

3. Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik 
kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve işlemleri yürütmek.

4. Öğrenci işleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazışmaları hazırlamak.
5. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
6. Birimine kayıt yaptran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapmak.
7. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak.
8. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
9. Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak.
10. İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenlerin tespitini yapmak.
11. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere 

ve öğrencilere bildirmek.
12. Her yıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
13. Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili işlemlerini yapmak.
14. Birimine alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak.
15. Yarı yıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

etmek.
16. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
17. Eğitim-Öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden 

istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.
18. Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.
19. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
20. Çift anadal ve yandal işlemlerini yürütmek.
21. Görev alanıyla ilgili kurul ve komisyonların toplant öncesi gündemlerini hazırlamak.
22. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek.
23. Biriminde görev alanı ile ilgili haftalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim 

yetkilisine sunmak.
24. Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 

birlikte açıklama yapmak.
25. Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 

bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
26. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
27.

28. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

29. Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

30. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında görev alanı ile ilgili şahsa özel olmayan 
her türlü posta evraklarını teslim alıp ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
sekreterine teslim etmek.

31.

Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların 
kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun  karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-041

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 17.02.2016/2

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Akademik Birimler

2. Kadro Unvanı Şef/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreter

3. Görev Unvanı Personel İşleri Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek.
2. Akademik kadro ilanı ve kadro atama ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Günlük devam çizelgesinin hazırlanarak imzaya sunulmasını sağlamak.
10 Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
23. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
24.

25.

AKADEMİK BİRİMLER
PERSONEL İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanları görev atamaları ile ilgili iş ve işlemleri takip 
etmek.
Personelin görev sürelerini, yükselme tarihlerini, doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını ve 
askerlik işlemlerini takip etmek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek okulu sekreterine zamanında bilgi vermek, gerekli 
yazışma ve başvuruları yapmak.
Akademik ve idari personelin izin, görev ve rapor işlemlerini takip etmek. Personelin göreve 
başlama/ ayrılma tarihlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığına 
bildirmek.
Akademik ve idari personelin tayin, terf, istifa, askerlik emeklilik ve mal bildirimiyle ilgili 
işlemleri yürütmek.
Akademik ve idari personelin almış olduğu sağlık raporlarının mevzuata uygun olup olmadığını 
kontrol etmek.
Dekan/ Müdür, Dekan/ Müdür Yardımcıları, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, 
anabilim dalı başkanı, Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Kurulu, Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul 
Yönetim Kurulu üyelikleri ve Üniversite Senato temsilciliği ve atamaları ile ilgili işlemleri 
yürütmek, takip etmek.

Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel 
tutulmasını sağlamak.
Birimindeki idari personel ve sürekli işçi kapsamında çalışanların görev dağılım çizelgesi 
formunu hazırlamak ve Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu sekreterlerine onaya 
sunmak.
Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak 
Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri 
Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak ilgili yerlere 
ulaşmasını sağlamak.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda oluşturulan kurul ve komisyonların görev 
tanımları ve listesini arşivlemek.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda oluşturulan kurul ve komisyonların 
yazışmalarını yapmak.
Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afşlerin gerekli yerlere asılmasını 
sağlamak.
Akademik ve idari personele yönelik olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu personeli ile ilgili duyuruların yapılmasını 
sağlamak.
Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafa pazartesi günü birim 
yetkilisine sunmak.
Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.
Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.
Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.
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AKADEMİK BİRİMLER
PERSONEL İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ

26.

27. Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.
28.

29. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
30. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

KPSS Kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımak

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında görev alanı ile ilgili şahsa özel olmayan 
her türlü posta evraklarını teslim alıp ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
sekreterine teslim etmek.

Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların 
kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun  karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Akademik Birimler

2. Kadro Unvanı Şef/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreter

3. Görev Unvanı Bölüm Sekreteri

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri

Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

KPSS Kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımak

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve 
yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak.

2. Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, 
değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak.

3. Bölüm başkanının telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek.
4. Haftalık ders programı ve sınav programlarını bağlı bulunduğu dekanlığa/müdürlüğe bildirmek 

ve ilan panosunda duyurularını yapmak.
5. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi dolanları kaldırmak.
6. Bağlı bulunduğu birim ve bölümler arası yazışmaları yapmak.
7. Ders intibaklarını sistemde tanımlamak.
8. Muafiyet dilekçelerini incelenmek üzere ilgili anabilim dalı başkanı ve danışmanlarına 

iletilmesini sağlamak.
9. Bölümde görevli öğretim elemanlarının izin, rapor, telafi ve görevlendirme yazı ve dosyalarını 

sistemde düzenli bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırırmak.
10. Bölüm Kurulu Kararlarını ve üst yazılarını Bölüm Başkanına yazmak ve sunmak.
11. Yeni ders açılması işlemlerini yapmak.
12. Bölümdeki ders değerlendirme anketlerinin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve 

bölüm başkanlığına teslim etmek.
13. Biriminde görev alanı ile ilgili haftalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim 

yetkilisine sunmak.
14. Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 

birlikte açıklama yapmak.
15. Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 

bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
16. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
17.

18. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

19. Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

20. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında görev alanı ile ilgili şahsa özel olmayan 
her türlü posta evraklarını teslim alıp ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
sekreterine teslim etmek.

21.

22. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların 
kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun  karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

23.

24.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler



(Form No: DFR:004 ; Revizyon Tarihi: 28/06/2016; Revizyon No: 01) 1/1

MAKAM SEKRETERİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-043

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 17.02.2016/2

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 1

1. Birimi

2. Kadro Unvanı Şef/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreter

3. Görev Unvanı Makam Sekreterliği

4. Bağlı Bulunduğu Unvan

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
20.

21.

22.

23. Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.
24.

25. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
26. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

KPSS Kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımak

Rektörlük/Dekanlık/Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri/
Genel Sekreterlik/Daire Başkanlıkları

Rektör/Rektör Yardımcısı/Dekan/Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürü/Genel 
Sekreter/Gener Sekreter Yardımcısı/Daire Başkanı

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi 
taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip etmek ve 
yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi 
önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptrmak.
Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurullarının (Yönetim Kurulu, 
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokulu Genel Kurulu, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu) 
gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar deferine yazmak. Kararların 
ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak defere 
kaydetmek.
Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtmını sağlamak.
Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afşlerin gerekli yerlere asılmasını 
sağlamak.
Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafa pazartesi günü birim 
yetkilisine sunmak.
Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklamak,
Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.
Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında görev alanı ile ilgili şahsa özel olmayan 
her türlü posta evraklarını teslim alıp ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
sekreterine teslim etmek.

Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların 
kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun  karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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ŞEF

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı Şef

3. Görev Unvanı Şef

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1. Görev yaptığı birimdeki resmi iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapmak ve kontrol etmek.

2.

En az ön lisans mezunu olmak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Birimde personel yetersizliği durumunda Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreterin yapmış 
olduğu işleri görev tanımları çercevesinde yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BİNA GENEL HİZMET PERSONELİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı Bina Genel Hizmet Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreteri/Daire Başkanı/Şube Müdürü

A. HERGÜN YAPILACAK İŞLER

1. Tüm kullanım alanlarını temizleyip düzenlemek ve kuru zeminleri paspaslamak,
2.

3.

4. Tüm odalarda çöp kovalarını boşaltmak ve çöp depolama alanına götürmek,.
5. Asansör kabinlerinin genel temizliğini yapmak ve paspaslamak.
6. Giriş alanı, merdivenler ve korkulukları silmek, paspaslamak ve düzenli tutulmasını sağlamak.

B. HAFTADA BİR YAPILACAK İŞLER

1. Tüm elektrik düğmelerini ve tabloları silip temizlemek.
2. Radyatör peteklerinin tozunu alarak temizlemek.
3. Ortak kullanım alanındaki koltukları silip temizlemek.
4. Örümcek ağlarını temizlemek.
5. Pencere kenarlarını temizlemek.
6. İhtiyaç halinde ambar ve depoları temizlemek.

C. HER AY YAPILACAK İŞLER

1. Birimin tüm kapı, cam ve çerçevelerini (dış camlar hariç) silmek.
2. Yönetici ve ortak alanlarda yer alan tüm dolapların içlerini temizlemek.

D. DİĞER HUSUSLAR

1.

2. Malzeme taşıma işlerini yapmak.
3. Evrakları ilgili yerlere götürmek, getirmek, evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak
4. İşi olmadığı zamanlarda kendisine tahsis edilen yerde oturmak.
5. Amirlerinden izin almadan daireden ayrılmamak.
6. Araç ve gereçleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak, muhafaza etmek.
7. Dairede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak.
8.

9. Yapılan işle ilgili düzenlenmiş bulunan kontrol çizelgelerini düzenli olarak doldurmak.
10. Görev dağılım çizelgesi formuna göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
11. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Kattaki tuvaletlerin lavabo, fayans, mermer, kurna, evye ile aynalarını, dezenfekte etmek, 
yıkamak ve çöp kovasını boşaltmak.
Yönetim odalarında yer alan büro malzemelerinin (Büro Masaları, Dosya Dolapları, Bilgisayarlar, 
yazıcılar, telefonlar, çiçekler vb.) tozlarını almak, odaları havalandırmak ve çöp kovalarını 
boşaltmak,

İş sağlığı güvenliği ve temizlik talimatna uygun şekilde birimin temizliğini yapmak, diğer destek 
hizmetlerini yürütmek.

Çalışırken akademik/idari personel ve birlikte çalıştğı genel hizmet personeli ile olan ilişkilerinde 
nezaket ve ciddiyet kurallarına uymak, hiç bir sürtüşme ve tartşmaya girmemek
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BİNA GENEL HİZMET PERSONELİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

HİZMETTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
TEMİZLİK İLE İLGİLİ KURALLAR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Yapılan temizlik birim amiri tarafından uygun bulunmadığı takdirde yeniden yaptrılacaktr.
9. Söz konusu iş ve işlemler birim amirinin belirleyeceği günde yerine getirilecektir.
10. Birim Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda gerekli görülen işler yapılacaktr.
11.

12. Yapılan çalışma esnasında personelleri rahatsız edici davranışlardan kaçınılacaktr.
13.

14.

15.

1. Dikkatli ve titiz olmak.
2. Düzenli ve disiplinli çalışmak. Amirlerine ve çalışan personele karşı saygılı davranmak.
3. Birimler arası işlerde hızlı ve etkili beceri kabiliyetine sahip olmak.
4. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

Temizlik ve kurulama bezleri temiz ve lekesiz olmalı, birim tarafından uygun olmadığı 
belirlenenler anında değiştirilecektir.
Temizlik sırasında görülen arızalar, onarım yapılması gereken yerler, zaman geçirilmeksizin birim 
amirine bildirilecektir.
Temizlik esnasında duvarlara kir sıçratmamaya özen gösterilecek, toz kaldırmama hususuna 
dikkat edilecek ve vakumlu aletler kullanılacaktr. Temizlik sonrası tozlar alınacak, temizlik 
nedeni ile yerlerinden alınan eşyalar tekrar yerlerine konulacaktr. Eşyalara nakil ve yerleştirme 
esnasında hasar ve zarar verilmeyecektir.
Birimden toplanan çöpler ve atk maddeler sınıfarına uygun torbalarla ağızları bağlanarak çöp 
toplama merkezlerine götürülecektir.
Birim, gerekli gördüğünde önceden bildirmek koşuluyla günlük temizlik dışındaki, hafada, ya da 
ayda yapılacak temizliğin gününü öne alabilir, sayısını arttırabilir.
WC grubunda kullanılacak bezler ve kovalar ile odalarda kullanılacak bezler ve kovaların renkleri 
ayrı olacaktr. WC grubuna ait olan kovalar ve bezler kesinlikle başka birimlerde 
kullanılmayacaktr.
Temizlikte yapılacak dezenfekte işlemlerinde zarar verilmemesi için her türlü önlem alınacak, bu 
konuda doğacak maddi ve manevi sorumluluk kişiye ait olacaktr.

İdari odaların temizliği sabahları mesai başlamadan 07:00- 08:00 arası, dersliklerin temizliği ise 
derslikte ders olmadığı saatlerde yapılacak, temizlik esnasında masaların üzeri ve diğer alanlar 
düzenli bir şekilde bırakılacaktr. (İdari odaların temizliğin yapan personelin mesaiye geliş gidiş 
saatleri ayrıca düzenlenebilir)

Birim Amiri bilgisi dâhilinde yapılması gereken eşya yer değişikliklerinde, eşyaların tahrip 
edilmeden nakli sağlanacaktr.
Birimde çalışan personel, tüm hizmeti denetlemekle yetkili ve görevlidir. Temizlik personeli  
gerektiğinde bu kişilerce kendilerine verilen görevi yerine getirmek zorundadır. Temizlik 
Personeli görevlerini yaparken amirler, memurlar diğer personel ile olan ilişkilerinde nezaket ve 
ciddiyet kuralları çerçevesinde davranacaklar, hiçbir sürtüşme ve tartşmaya girmeyeceklerdir.
Birden fazla Genel Hizmet Personeli bulunan birimler personelin görev alanlarını bu maddede 
belirtecektir.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-005

İlk Yayın Tarihi / Sayısı 17.02.2016/002

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 01

Toplam Sayfa 1

Birimi:

Adı Soyadı Kadro Unvanı Görev Unvanı

Görev Dağılım Çizelgesinin Onaylayanın:
Son Değişiklik Tarihi Adı Soyadı :
Yürürlük Tarihi Unvanı :

Tarih : ....... / ....... / 20.....
İmza

İzinlerde Vekalet Edecek 
Personel
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ARAÇ TANITIM TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-

İlk Yayın Tarihi / Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2

(Lütfen koyu renkli kalemle doldurunuz ve arkadaki bilgileri okuyunuz.)

Sürücüye Ait Bilgiler

İstek Yapılan Araç Giriş Kartı Türü

Personel Sicil Numarası

Öğrenci Kimlik Numarası

Adı Soyadı

Unvanı ve Görevi

E-posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Ev Adresi

Personelin Doldurması Gereken Araç İle İlgili Bilgiler
Plaka Numarası

Markası – Modeli – Rengi

Öğrencinin Doldurulması Gereken Araç ve Ruhsatla İlgili Bilgiler
Plaka Numarası

Markası – Modeli – Rengi

Araç Sahibi ile Yakınlığı

Ruhsat Belgesinde Yazılı

Verildiği Yer

Tescil Sıra No.

Ruhsat Sahibi

Yukarıdaki beyanlarım doğru olup arka sayfada yazılı esaslara uyacağımı kabul ederim.

Adı Soyadı Tarih ....... / ....... / 20..... İmza

Yetkililer Tarafından Doldurulacak Bilgiler
Araç Giriş Kartı Numarası

Kartı Veren Tarih ....... / ....... / 20..... İmza

Kartı Alan Tarih ....... / ....... / 20..... İmza

Personel
Öğrenci

:      Akademik                   İdari
:      Lisans/Ön Lisans        Y. Lisans/Doktora

Öğrenci İçin 
Personel İçin 

: Fakülte-Bölümü-Sınıfı
: Birimi ve Görevi

UYARI: Öğrencilerin Mezuniyet Diploması Alabilmesi İçin Araç Giriş Kartını İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığına Teslim Etmeleri Gerekmektedir.
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ARAÇ TANITIM TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-

İlk Yayın Tarihi / Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2

ARAÇ TANITIM KARTI İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Araç Tanıtım Kartı Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine verilmektedir.

2)

3)

4)

5)

6) Araç Tanıtım Kartı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

1)

2)

3) Araç Tanıtım Kartı aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir.

4) Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı Tanıtım Kartı almak zorundadır.

5)

6)

Araç Tanıtım Kartı almak isteyen personelin “Araç Giriş Kartı İstek Formu”u doldurarak başvurması 
gerekmektedir.

Araç Tanıtım Kartı almak isteyen öğrencinin araç ruhsat fotokopisi (Araç Tescil Belgesi), öğrenci kimliği 
fotokopisi, ehliyet fotokopisi ile başvurması gerekmektedir.

Araç Tanıtım Kartı aracın ön cam sağ altına rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Kartın Seyyar 
kullanılması ve beyan edilen araç dışında başka araçlarda taşınması kesinlikle yasaktır.

Üniversitemiz ile herhangi bir nedenle ilişiği kesilen veya aracı el değiştiren personelin ve öğrencilerin Araç 
Tanıtım Kartını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iade etmesi gerekmektedir.

ARAÇ TANITIM KARTI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Trafik Yönergesi Madde 3)

Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere hususi araçla girecek tüm öğrenci ve personelin otopark kullanımı, 
güvenlik ve giriş kontrolünü sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Kartı alması zorunludur.

Araç Tanıtım Kartı, Araç Tanıtım Talep Formu Doldurularak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilir. 
Araç Tanıtım Kartı, Araç Tanıtım Talep Formunda belirtilen araçta kullanılmak üzere plakaya tahsisli olarak 
verilir. Başka araçlarda kullanılması yasaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araç Tanıtım Kartı taşımayan araçların Üniversite girişinde kimlik (ehliyet, 
ruhsat, T.C. Nüfus Cüzdanı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel kartı) karşılığı Misafir Araç Kartı almaları 
ve bu kartı kampüs içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görülebilecek şekilde taşımaları gerekmektedir. 
Kampüs çıkışında Misafir Araç Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.

Tanıtım Kartı taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin kimlik göstermesi zorunludur. Ayrıca misafir kartı 
almaları gerekmektedir.
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GÖREV TEBLİĞ/TEBELLÜĞ FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-

İlk Yayın Tarihi / Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

Tebliğ Eden Tebellüğ Eden

Birim Amiri Sorumlu Personel

      Ekli ................................. no’lu görev tanım formunu okudum. Görevimi bu kapsamda yerine 

getirmeyi taahhüt ediyorum.  ....... / ....... / 20....



BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-

İlk Yayın Tarihi / Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

AY :

YIL :

TARİH

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

NOT:

1) Makam odasının ve toplantı odalarının temizliğinin kontrolü Makam Sekreterya Personeli sorumluğundadır.

2) Temizlik yapılmaması halinde birim yetkilisiyle irtibata geçilecektir.

GÜNLÜK MAKAM ODASI
TEMİZLİK TAKİP ÇİZELGESİ FORMU

MASA TEMİZLİĞİ-ELEKTRİK CİHAZ-
MİSAFİR KOLTUK-SEHPA-YER ZEMİN

ÇİÇEK BAKIMI-DOLAP-CAM 
KONTROLU-ÇÖP POŞETİ DEĞİŞİMİ

Sorumlu Personelin Adı Soyadı:

Takip Eden Personelin Adı Soyadı:



BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-

İlk Yayın Tarihi / Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

                                                         Sorumlu Personelin Adı Soyadı:
AY: :

TUVALET KAĞIDI – SIVI SABUN – HAVLU MEVCUT
YIL :

TARİH 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

......./......./20....

GÜNLÜK TUVALET TEMİZLİK
TAKİP ÇİZELGESİ FORMU

ZEMİN-YÜZEY-WC-LAVABO-SABUNLUK-PİSUVAR-
AYNA-ÇÖP KOVASI TEMİZLİĞİ YAPILDI.


