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Görevin Amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci işleri, öğrenim 

süresi boyunca ilgili  yasa  ve  mevzuat  çerçevesinde,  öğrencilikle  ilgili  işlemleri   eksiksiz   ve   

en   kısa   sürede yapmak, bu işlemleri yaparken eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak 

planlanan eğitimin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Fakültemizin öğrencileri ve öğretim 

elamanları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve yazışmaları yürütmek. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (yatay ve dikey geçiş yoluyla gelenler 

dahil) kayıtlarının ve bilgilerinin otomasyon programına aktarılmasını 

denetlemek,  

 Fakültede öğrencilerle ilgili gelen Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,  

 Fakülte öğrencileri ile iletişimi sağlamak,  

 Fakültemiz öğrencilerinin istatistiki bilgilerini hazır tutmak, (kız ve erkek 

öğrenci sayıları, mezun sayıları vb. Türk ve Yabancı-KKTC uyruklular)  

 Ders kayıt tarihlerinden önce, Ders Giriş Programı Kullanılarak (Öğrenci Bilgi 

Sistemi Giriş Programı) sistemde yeni açılacak olan dersler, şubeler, ders 

verecek öğretim elemanı ve derslerle ilgili bilgileri programa girmek,    

 Her yarıyıl başında kesinleşen haftalık ders programlarını öğrencilere, öğrenci 

ilan panosunda ve Fakültenin İnternet Ana sayfasında duyurmak, 

 Fakültenin İnternet Ana sayfasının güncel tutulmasını sağlamak 

 Sınavlardan önce gözetmenlere verilmek üzere sınav zarflarını hazırlamak (sınıf 

listeleri, imza listeleri, kimlik tutanağı vb.) 

 Dersler başladığında öğrenci yoklama listelerini ders sorumlularına dağıtmak, 

ekle-sil haftasından sonra kesin öğrenci listelerini ilgili öğretim üyelerine 

dağıtmak ve listelerde değişiklik olup olmadığına dair öğretim elemanlarından 

bilgi alarak, sonucu fakülte dekanlığına bildirmek,  

 Öğrencilere Öğrenci Belgesi, Not Döküm Belgesi (Transkript) düzenlemek. 

 Erkek öğrencilere Askerlik Durum Belgesi (EK-C) düzenlemek. 

 Öğrenci izinleri, kayıt dondurma ile ilgili işlemleri yürütmek ve takibini 

sağlamak. 

 Öğrenci Kimlik Kartlarının düzenlemesiyle ilgili işlemleri yürütmek. 

 Burslar hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ilgili birimlerle koordinasyonu 

yürütmek ve yazışmaları yapmak. 

 Mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yürütmek. 

 Farabi, Erasmus, Mevlana Öğrenci Değişim Programları kapsamındaki işlemleri 

yürütmek. 

 Öğrencilerin diğer özlük işlemlerini yürütmek. 

 Sınav tarihleri itibariyle 15 gün içinde öğretim elemanlarından sınav evrak 

zarflarını alarak arşivlemek, cevap anahtarı olmayan evrakları teslim almamak. 

 Fakülte Sekreterinin ve Dekanlık Makamının vereceği diğer görevleri yürütmek 

 

Yetkileri  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 
olmak, 

 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek, 



 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler 

 İş disiplinine sahip olmak, 

 Temsil kabiliyeti, 

 Araç, gereç ve ekipman bilgisi ve kullanım becerisi, 

 Sistemli düşünme gücüne sahip olma, 

 Matematiksel kabiliyet, 
 
 
 
 
 
 
 

Görev Tanımını 

Hazırlayan                                                                                     Onaylayan 

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

 
Adı-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. 

 ……/……/…….. 

Adı-Soyadı : Bilgisayar İşletmeni, Kemal DİLER 
                      Bilgisayar İşletmeni, Arin  DİKER 
 

İmza           : 

 
 
 



 


