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PERSONEL GÖREV TANIMI 
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Revizyon Tarihi - 

Yürürlük Tarihi - 

Sayfa Sayısı 2 

 

 

 

Görevin/Ġşin Kısa Tanımı 
 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda Personel ve öğrencilerle ilgili yazışma işlemleri ile dış 

paydaş yazışmalarını mevzuat çerçevesinde yapmak. 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Daire Başkanlığının sekreterlik hizmetlerini yapmak, 

 Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak, 

 Daire Başkanlığının günlük yazışmalarını yapmak, takip etmek, işlemi bittikten sonra 

dosyalamak, 

 Daire Başkanlığının faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek, 

 EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak. 

 Daire Başkanlığına getirilen imza dosyalarını inceleyip, eksiklikler varsa giderilmesini sağlamak, 

imzadan sonra ilgili birimlere haber vermek, 

 İş akışındaki günlük acil yazılara ilişkin Daire Başkanını bilgilendirmek,  

 Yapılacak toplantıları personele duyurmak, 

 Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak,  

 İş hacmi yoğun olan birimlere, amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak, 

 Kendisine yazması için verilen yazıları ve onayları resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve 

usullere uygun olarak hazırlamak, 

 Yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli 

önlemleri almak, 

 Spor Müsabakaları, Kongre ve konferanslara vb. katılacak öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı 

görevlendirilmelerinde; bütçe yeterliliği doğrultusunda yolluk yevmiye ödemesi için yönetim 

kurulu teklifleri ve Olur'larını hazırlamak. 

 Birim stratejik plan, iç kontrol ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 

 Birime gelen duyuruların ilgililere iletilmesini sağlamak. 

 Birime gelen görevlendirmelerin yazışmalarını ve takibini yapmak, 

 Personel işleri ile ilgili diğer yazışmaların takibini yapmak, 

 Personelin göreve başlama ve ayrılma yazışmalarını yapmak. 

 Yazışmaların "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" 

Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Görev Unvanı Yazı İşleri Memuru 

Üst Yöneticisi İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü  

Bağlı Bulunduğu Yöneticileri 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı,  

İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü 

Yokluğunda Vekâlet Edecek 

Yazı İşleri Memuru herhangi bir nedenle görevinde olmadığı 

durumlarda görevlerini bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından 

vekâleti uygun görülen personel tarafından yerine getirilecektir. 
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hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

 Kısmi Zamanlı öğrenci İşlemlerinin takibi yapmak, 

 Kurum dışı gidecek yazışmaların gönderilmesinde posta, kargo, zimmet vb. işlemleri yürütmek, 

 Üniversitemizin Öğrenci Kulüp ve toplulukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yazışmalarını 

yapmak, 

 Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak. 

 Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek, 

 Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı 

Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı sorumludur, 

 

 

 

 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 
 

 

03 /01/ 2022 

 

 

 

Filiz ÖZDEN YILMAZ 

Ġmza 

 

03 /01 / 2022 
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