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Görev Unvanı:

Üst Birim Adı:

Birim Adı:

Üst Yönetici/Yöneticileri

Bağlı Alt Unvanlar

Vekalet Eden

İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak 

amacıyla revize edilecektir.

……/……/……

                    Görev Unvanı  

         Koruma ve Güvenik Müdürü

Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri

a) 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek ve gereken yazışmaları yapmak,  

b) Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmak,

c) Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak 

d) Millî bayramlar, bahar şenlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, sempozyum, toplantı, önemli gün ve etkinliklerde ilgili 

birimlerle koordineli olarak alınması gerekli güvenlik tedbirlerinin almasını sağlamak,               

e) Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak üniversitede kullanılan güvenlik teknolojilerini, yeni 

gelişmelere uyarlamak ve personeli bu konuda hizmet içi eğitimlerle yetiştirmek,          

f) Koruma ve güvenlik  müdürlüğüne bağlı birim sorumlusu, vardiya sorumlusu ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma usul ve esaslarının 

belirlenmesi; her görev yerinin özelliğine uygun özel talimatlarının hazırlanıp uygulanmasının sağlanması,

g) Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek

ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda belirtilen gene niteliklere sahip olmak, 

b) Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

c) Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

d) Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

Genel Sekreter

Koruma ve Güvenlik Personeli

-

Görevin Tanımı

İlgili yasa ve yönetmeliğe bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, 

malzeme ve ekipmanın korunması ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda görev yapan personelin görev alanının güvenliğinden 

sorumludur.
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