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Unvani: Sekreter 

Bagli Oldugu Pozisyon: Daire Baskani 

Vekili: Daire Baskam tarafindan yetkilendirilmis personel 

Gorevin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az orta ogretim mezunu olmak, 

• 657 sayili Devlet Memurlan Kanununda belirtilen atama kosullanna haiz olmak, 

• Microsoft Office programlanni kullanabiliyor olmak, 

• Btiro makinelerini kullanabiliyor olmak, 

• lleri diizeyde iletisim becerisine sahip olmak, 

• Planlama ve Organizasyon yapabilme kabiliyetine sahip olmak 

• Hizli not alabilme, giiclii hafiza ve sonuc odakli olma kat). 	iiiie 	ip olmak, 

• Degisim ye gelisime acik olmak. 

Gorey ye Sorumluluklar: 
• *114111°  

1-Sekreter Kapsammda Gorey ye Sorum urbk tt  

	' 	glamak, • Daire Baskamnin ic ve dis telefon Olt 	i  
\ 

• Daireye ait santralde bulunan telefon 	ak, telefon gortismelerini diizenli bir sekilde ytirtitmek, 

• Dairenin gorev alani ile ilgili 	' 	iv- 	ehirlerarasi telefon rehberini hazirlamak, 

• Bagli bulundugu Daire 	, yetkililerle yapilmasi gerekli &Olen (kisi veya gruplarin) 

gortismelerini, 	Ba 	a 	man 	ye 	is 	durumlanni 	dikkate 	alarak 	planlamak, 	toplanti 	ye 

randevularla ilgi 	to 	ye ilgili birim yoneticilerine iletmek, 

• Daire Baskaninin yaz 	ye sozlii direktiflerinin ilgili kisi ye birimlere iletilmesini saglamak, 

• Daire Baskani tarafindan kendisine verilecek, gerekli &Olen yazilan yazmak, kutlama ye tesekkiir 

gibi ozel yazismalan yapmak, 

• Daire calisanlannin gorev alanlanyla ilgili konularda sehirlerarasi ye cep telefonu gortismelerini 

baglamak, 

• Gelen evrak, faks ye mesajlan yoneticiye/ilgili birime iletmek, 

• Daire Baskanligina gelen ziyaretcilere nezaret etmek, 

• Daire Baskanligi ye turn Universite hakkinda genel bilgi sahibi olmak, 
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• Protokol kurallan haklunda bilgi sahibi olmak, 

• Kendisine verilen gorevleri diger birim personeli ile i§birligi icerisinde yOnitmek, 

• Kendisine tahsis edilen biro malzemelerini kullanmak, 

• Kendine tahsis edilen bilgisayar ye diger donanimi caIi it durumda tutmak ve bunun icin gerekli 

tedbirleri almak, 

• Amirlerince verilen her tiirlii yazismayi elektronik ortamda yazmak, 

• Goreviyle ilgili programlari kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, §ekil, harita vb.) her tarlii 

veriyi yOklemek, 

• Imza ye havale edilen yazi ye dosyalari ilgili birim ye kisilere go rerek izlemek, gerekli olanlann 

gir4-911cq kayttlannt tutmak, 

• Daire BaOcaturtin kirtasiye, demirba, temizlik vb. h -ro hizmetlerinin yaptinlmasint 

saglamak, 

• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verilen dige 	leri yapmak 

2-KYS Kapsammda Gorey ye Sorumluluklik- 
• 

• Universitenin Misyonunu, Vizyonu 	olitikasint benimsemek ye bu dogrultuda hareket 

etmek, 

• Universite ye birim kalite h 	'ne 	limas' icin Ozerine dii§en calipnalan yapmak, 

• Faaliyetlerini yOrOtOrken I 	okOmanlanna uygun hareket etmek ye kayttlan eksiksiz tutmak, 

• KYS kapsammda apilacak diizeltici ye onleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katki 

saglamak, 

• Yaptigi i§le ilqtirme onerilerini Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Dokiimantasyon 

Sorumlusu ile payla§mak, 

• KYS calt§malart kapsaminda yapilan faaliyetlere birimi adma katki saglamak. 

Yetki: 657 Sari' Devlet Memurlan Kanununda tammlanan yetkiler 

(Sekreterlik bir gorev unvant olup, Daire Baskam tarafindan mevcut personel arasmdan belirlenen personel 

tarafindan 
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