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Enstitü içi ve
v dışı yazışma
aların hazırlanması, gelen evrak
kların kayıt edilm
mesi ve ilgililere
e ulaştırılması ile
n Enstitü sekrete
erine karşı sorumludur.
arrşivlenmesinden
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Müdürlüğün enstitü içi ve enstitü dışı tü
üm yazışmalarını yapar ve ilggili defterlere işler.
i
Enstitüdeki
dari personel ve
e öğrencinin herr türlü posta evra
aklarının teslim alınması ve dağıtımını yapar.
akademik, id
Diğer evrak
k biriminden ge
elen evrakların kayıtlarını yap
par. Enstitü Müüdürü’ne sunullması ve gerekkli
birimlere dağ
ğıtılmasını sağla
ar.
Enstitüye aitt ilgili tüm yazışm
maları, posta işlerini yapar ve iş
şlerini yürütür ve takibini yaparr.
Diploması hazır bulunan öğ
ğrencilerin diplo
oma ve transkrip
ptlerini diploma defterine imzalatarak öğrenciyye
teslimini sağ
ğlar.
Enstitü Kuru
ulu ve Yönetim kurullarınca alınan kararları yazar
y
ve Enstitüü Müdürüne imzaya sunar. İlg
gili
birim ve bölü
ümlere dağıtımı nı yapar.
Kurul Üyele
eri tarafınca imzza altına alınan Kurul Karar Tutanaklarının bir nüshası Kurul
K
Defterlerin
ne
yapıştırmak bir nüshasını K
Kurul Dosyalarında saklanmasın
nı sağlar
misyonların göre
ev tanımlarını ve listesini arşşivler, ayrıca bu
b komisyonlarıın
Enstitüde oluşturulan kom
nı yapar.
yazışmaların
Birimlerde öğretim
ö
elema
anları tarafından gerçekleştirillen bilimsel vee sanatsal etk
kinliklerin, varssa
kazanılan öd
düllerin listesini tutar.
Enstitü faks ve telefonlarına
a bakarak bağla
antılarını yapar.
Enstitü müd
dürünün görüşm
me ve kabullerine ait hizmetle
eri yürütür, ensstitü müdürünün özel ve resm
mi
haberleşmelerini yerine getiirir ve gizlilik taş
şıyan yazışma iş
şlerini yürütür.
Enstitü müdürünün kurum i çi ve kurum dış
şı randevu istek
klerini düzenler vve özel ve kuru
umsal dosyaların
nı
vler.
tutar ve arşiv
Enstitü kurulllarının gündem
mlerini bir gün ön
nceden hazırlar ve ilgililere duyuurur.
Enstitü müdü
ürü ile bölüm ba
aşkanları ve öğrretim elemanları arasındaki ilettişimi sağlar.
Yönetim, öğretim elemanlarrı ve öğrenciler arasındaki iletiş
şimde aracı rol ooynar.
Enstitümüzd
de yazılan duyurruların panolara
a asılmasını sağ
ğlar. Rektörlükteen gelen duyuru
uların ilgili yerlerre
asılarak duy
yurulmasını sağllar ve birer fotok
kopilerini Duyurular Dosyasındaa saklar.
Enstitünün Akademik
A
Ve İda
are Personelinin
n göreve başlam
ma, uzama ve aayrılma yazışma
alarını yapar.
Akademik ve
e idare persone
ele gelen tebliğ yazılarını
y
ve duy
yuruların ilgili peersonele iletilme
esini sağlar.
Bağlı olduğu
u birim ile üst yö
önetici/yöneticile
eri tarafından ve
erilen diğer işleriri ve işlemleri ya
apar.

Ça
alışma Ortamı (bulunma yüzde
eleri)

ÇALIŞM
MA
KOŞULLA
ARI

eticileri Astları
Üsst Yönetici/Yöne

İŞİN GEREKT
TİRDİĞİ
ÇABA
A

İŞ GEREKLİL
LİKLERİ

Fizziksel Çaba (Yü
üzde)
Zihinsel Çaba (Yü
üzde)

Ofis
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
%30
%70

Öğ
ğrenim Düzeyi ve
v Alanı
Mesleki Eğitim ve
e Sertifikaları
De
eneyim (Hizmett) Süresi
Te
eknik Bilgi Alanları ve Seviyelerri

%100
Yok

Lisans – Elektrik Mühen
ndisliği

yar Program Yaz
zma
Bilgisay
Bilgisay
yar Paket Kullan
nımı
Bilgisay
yar Okur Yazarlığı

3
İyi
Çok İyi
Çok İyi
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