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Sorumluluk Alanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Görev Devri Görev tanım formunda belirlenen personel. 

 

Görevin Amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun 

olarak; Fakültelerin yazı işleri ile ilgili gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine 

uygun olarak mevzuata uygun olarak yürütmek. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar 

 Kuruma gelen tüm resmi ve özel evrakların sistem üzerine düzenli olarak 

kaydının yapılmasını, ilgili birimlere zamanında dağıtımını, dosyalanmasını ve 

arşivlenmesini sağlamak.  

 Fakültenin tüm iç ve dış yazışmalarını resmi yazışma kurallarına uygun olarak 

yürütmek ve takip etmek, 

 Özel evrakların kişilere ulaştırılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak.  

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına giden evrakların bir suretlerinin 

dosyalanarak saklanmasını sağlamak.  

 Kuruma dahil birimlerde 10 yılını dolduran evrakların arşivlenmesi ile ilgili 

işlemlerin düzenli bir biçimde yapılması ve arşiv deposu koşullarında 

saklanmasını sağlamak.  

 Evrak ve arşiv hizmetlerini gelişen teknolojiye uygun olarak bilgisayar 

ortamında gerçekleştirmek.  

 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Toplantı gündemlerini hazırlamak, 

Kurul Kararlarını gereği için ilgili birimlere göndermek. 

 Personel özlük işlerini yürütmek, 

 Göreve yeni başlayan personelin, göreve başlama iş ve işlem sürecini takip 

etmek.  

 Akademik personelin süre uzatım süreçlerini takip etmek ve yazışmalarını 

yapmak.  

 Fakülte personelinin performans raporlarının takibi ve muhafazası ile ilgili iş ve 

işlemleri yapmak,  

 İdari ve akademik personelin özlük-sicil dosyalarını düzenlemek,  

 Personelin izin, rapor, performans, disiplin, ödül, ceza, adaylık, emeklilik, terfi 

ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, ilgili evrakları 

düzenlemek,  

 Geçici işçiler ile ilgili yazışmaları yapmak, gerekli dosyaları düzenlemek,  

 Fakültenin Faaliyet Raporu, İç Kontrol Raporunu düzenlemek ve takip etmek, 

 Mekan Yönetim Sistemi bilgilerini güncel tutmak, 

 Fakülte Sekreterince ve Dekanlık Makamının vereceği benzer nitelikli görevleri 

yerine getirmek,  

 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde   fakülte

sekreterine karşı sorumludur. 

 

 
 

Yetkileri  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, 

 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek, 

 



Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler 

 Koordinasyon sağlayabilme, 

 Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme, 

 Değişime açık olma ve değişen koşullara uyum sağlayabilme, 

 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi, 

 İyi düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı, 

 Düzenli ve disiplinli çalışma, 

 

Görev Tanımını : 

                         Hazırlayan                                                                                         Onaylayan 

                      ……/……./………                                                                                  ……/……./……… 

 
 

Ad-Soyadı :                   İbrahim AVCI Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN  

Unvanı/Görevi:     Fakülte Sekreteri                                                                       Dekan 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ediyorum. 

 ……/……/…….. 

Ad-Soyadı : Şef, Nilüfer ERGİN KUTLU 

İmza  : 

 


