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ORGANİZASYONDAKİ YERİ : İç Denetim Birimi Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. 
 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

• Birimin tüm yazışmalarının takip edilmesi ve ilgili evrakların istek doğrultusunda hazırlanması, 
• Birim personeline ait yıllık, görev vb. izinlerin elektronik ortamda takip edilmesi ve Personel   
 Daire Başkanlığına iletilmesi, 
• Birime EBYS üzeri gelen evrakın İç Denetim Birimi Başkanı havalesi sonrası işlem ve 
 gereğinin yapılarak arşive kaldırılması,  
• Birim ile ilgili toplantı, seminer konferans, danışmanlık hizmeti vb. faaliyetlerin yer ve 
zamanını takip edilmesi ilgili birim personeline bildirilmesi, 
• Birim İnternet sayfasının güncel olarak tutulması gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılması, 
• Birime personeli toplantı randevu işlemlerini takip etmek, zamanından önce ilgiliye bildirmek, 
• Birime internet ortamında gelen yazı, haber ve duyuruları personele zamanında bilgi vermek, 
• Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda 
hareket etmek, 
• Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak, 
• Faaliyetlerini yürütürken KYS dokümanlarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak, 
• KYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine 
 katkı sağlamak, 
• KYS çalışmaları kapsamında yapılan toplantı ve faaliyetlere birimi adına katkı sağlamaktır. 

• İlgililerden gerekli belgelerin talep edilmesi, 

• Birim ile ilgili gelen yazıları imza karşılığı teslim almak, 

• Birime EBYS üzeri gelen yazılara yetki dahilinde gerekli işlemi yapmak. 
 

 
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

• İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek, 
• MS Office, EBYS, NHR Özlük İşleri Web Otomasyonu programlarını bilmek ve kullanmak, 
• Bilgisayar ve ek donanımları (yazıcı, faks, tarayıcı vb.) etkin kullanabilmek, 
• Birimin gizli evrak ve raporlarının ilgili makamlara iletilmesinde ve birim arşivinde 

muhafazasında gereken güvenilirlik, ciddiyet ve dikkate sahip olmak, 
• Üniversitenin diğer birimleri ve personeli ile etkin ve ölçülü iletişim kurabilme bilgi ve 

becerisine sahip olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazırlayan 
 

Yürürlük Onayı Kalite Sistem Onayı 

Mahmut AL Erol BEŞKARDEŞ Prof.Dr. Mustafa KURT 
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