
FAALİYET

Web Sayfamızın güncelliğinin korumak ve müdürlüğümüz bünyesinde 

yapılan işlemlere ait formları sitemizde yayınlayarak öğrencilerimizin 

ihtayaçlarını daha fazla karşılamasını sağlamak. 

FAALİYET
Ofis temizliklerinin zamanında yapılmasını ve sürekli temiz tutulmasını 

sağlayacak şekilde temizlik talimatının hazırlanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ

Müdürlüğümüz web sayfasını yararlanıcı ve paydaşlarımızın bilgilenmesi 

ve bürokrasiyi azaltarak en etkin halde faydalanması yönünden güncel ve 

nitelikli hale getirmek.

FAALİYET Müdürlüğümüz web sayfasının şekil ve içeriğini tespit etmek.

PERFORMANS HEDEFİ
2016 yılından başlamak ve makul sayıda artış sağlamak üzere yılda en az 

bir defa Müdürlüğümüz idari personeline hizmet içi eğitim düzenlemek

FAALİYET

Müdürlüğümüzde devam eden tüm işlerle, kullanılan tüm programlarla  ve 

uygulanan mevzuatlarla ilgili olarak idari personelmizin ihtiyaç duyduğu 

bilgileri sağlamak ve varsa eksiklerini tespit ederek tamamlamak.

FAALİYET
2016 yılı sonuna kadar sorumluluk alanları tespit edilerek ilgili personel 

yazılı olarak tebliğ etmek.

FAALİYET
2016 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz personelinin görev tanımlarını 

yaparak personelimize duyurmak.

FAALİYET

KLÜ Ön Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esaslarının oluşturulması veKLÜ 

Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin yenilenmesi işlemlerini 

yapmak.

FAALİYET

Yenilenen mevzuata istinaden Programların oluşturacağı müfredat 

değişikliklerini ve talep eden öğrencilerin yeni müfredatlara intibak 

işlemlerini düzenlemek.

Yürürlük Tarihi: Revizyon Trairih/No:

PERFORMANS HEDEFİ
2016 yılından itibaren Müdürlüğümüz personelinin görev tanımlarını 

yapmak ve sorumluluk alanlarını belirlemek.

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Doküman No:

Yenilenen mevzuata istinaden Öğrenci İşleri Otomasyonu değişikliklerini 

düzenlemek.

FAALİYET

Personelimiz ofislerinin ve arşivlerinin demirbaş ve mefruşat eksikliklerini 

gidermek üzere bütçemizi planlamak, bütçemizde satın alma kalemi 

bulunmayan ve ihtiyaç duyulan demirbaşları İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığından talep etmek.

YILI : 2016

PERFORMANS HEDEFİ Mevzuat Oluşturulması ve Geliştirilmesi.

FAALİYET
Yenilenen mevzuatı tüm Program öğretim elemanlarına ve öğrencilere 

duyurmak.

FAALİYET

Personelimizin Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek eğitim 

seminerlerine katılımlarını sağlamak.
FAALİYET

PERFORMANS HEDEFİ
Online Başvuru Sistemini Oluşturmak ve Geliştirmek.

FAALİYET

Online başvuru sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan ortak 

çalışma ile kurmak, geliştirme ve ek protokol entegrasyon çalışmaları 

yapmak. 

PERFORMANS HEDEFİ
Personelimiz çalışma ortamını ergonomik ve performans seviyesini yüksek 

tutacak temiz ve düzenli hale getirmek.



Onaylayan

Hazırlayan

Kontrol Eden

PERFORMANS HEDEFİ
Yeni Programların Açılması.

ADI-SOYADI İMZA

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYET

Yeni Programların Açılması.

İlgili programların başvuru dosyalarının mevzuata istinaden en doğru 

şekilde hazırlanmasını sağlamak ve  Senatonun uygun görüşüne sunmak.

FAALİYET

Bölüm Başkanlıklarına bağlı Öğretim Üyesi yeterlilik durumlarını takip 

ederek iletişimi güçlendirerek, program açma başvurularını sağlamak.


