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GÖREVİN KISA TANIMI 
KSÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu, misyonu 
doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik 
ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Müdür, Müdür Yardımcılarına, Enstitü Sekreterine ve karşı 
sorumluluk içinde organizasyonunu yapar. 
GÖREV ve SORUMLUKLULARI 

 Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar. 
 Alınan kararların öğrenci otomasyona kaydedilmesi. 
 Yazışma dosyalarının hazırlanması, takibi ve dosyalama. 
 Yükseköğretim Kurulu İstatistikleri 
 ADEK ve diğer öğretim değerlendirme çalışmaları. 
 İstatistik ve raporlamalar. 
 Satınalma 
 Enstitü Kurullarının (Enstitü Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlar, 

alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar. 
 Yeni kayıt öğrencilerin varsa danışman atama taleplerinin EABD Başkanlıklarına iletilmesi, takibi ve 

sisteme işlenmesi, 
 Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler, Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okulları ve diğer durumlarla 

yazışmaları yapar. 
 Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin 

uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. 
 Enstitü ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar ayrıca web sayfasından duyuru ve gerekli düzenlemeleri 

yapar. 
 Öğrenci ön kayıt, kesin kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak belirlenen Akademik Takvime göre 

başvuru takviminin hazırlanması, EABD Başkanlığından gelen başvuru koşul ve kontenjanlarının 
sisteme işlenmesi ve ilanı, EABD Başkanlıklarınca belirlenen ders plan ve programlarının ilanı ve 
sisteme işlenmesi, Kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi (öğrenci kimliği, 
öğrenci belgesi verilmesi vb.) 

 Ders saydırma, muafiyet, bir başka Enstitüden ders alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sisteme 
aktarılması, 

 Derse yazılma süreci sonunda açılan/ açılmayan derslerin belirlenmesi ve ilan edilmesi. Açılmayan 
Ders yerine bir başka derse yazılma işlemlerinin yürütülmesi, 

 Yeni kayıt öğrencilerin ve mevcut öğrencilerin istekleri halinde askerlik sevk tehiri, sevk tehiri uzatma, 
sevk tehiri iptali belgelerinin düzenlenmesi; kayıt dondurma ve ek süre talebinin uygunluğu 
durumunda sisteme işlenmesi; Yabancı uyruklu öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne ikamet tezkeresi 
yazısının hazırlanması, 



 Kayıt dönemi sonunda, yeni kayıt olan ve kayıt yenileyen öğrenci dökümünün çıkarılması, kayıt 
yenilemeyen öğrenci bilgilerinin Enstitü Sekreterliğine iletilmesi, 

 Yeni kayıt öğrencilerin varsa danışman atama taleplerinin EABD Başkanlıklarına iletilmesi, takibi ve 
sisteme işlenmesi, 

 Not itiraz ve mazeret sınav sonuçlarının sisteme işlenmesi, 
 İstatistiki bilgilerin düzenlenmesi, eğitim öğretim ile ilgili bilgi, belge ve duyuruların Enstitü elektronik 

sayfasında ilan edilmesi, 
 Yeni kayıt öğrencilerin varsa danışman atama taleplerinin EABD Başkanlıklarına iletilmesi, takibi ve 

sisteme işlenmesi, 
YETKİLERİ 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ 
Enstitü Sekteri, Şef 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel 
niteliklere sahip olmak, 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 
 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 
 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip 

olmak. 
SORUMLULUK 
Bilgi İşlem ve yazı işleri personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken, Enstitü Sekreterine ve Şef’e karşı sorumludur. 
 

 
  


