
 Doküman Kodu GRV-PRS-033

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

 Müdürlüğün faaliyetlerini kurumlar ve birimler arasında koordineyi sağlayarak gerçekleştirmek.

 Rektör / Rektör Yardımcısı / Genel Sekretere karşı sorumludur.

19. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

1. Üniversite hakkında basında yer alabilecek haberlerin yapılmasını sağlamak,

6. Üniversite hakkında basında yer alabilecek haberlerin yapılmasını sağlamak,

8. Basın bültenleri, basın bilgilendirme dosyaları ve haberlerin müdürlük onayı sonrası üniversite web sitesinde ve sosyal medyada 

paylaşılmasını sağlamak,

9. Üniversitedeki gelişmeler hakkında basını bilgilendirici metinler hazırlanmasını sağlamak,

10. Basının üniversite hakkında görüntü, bilgi ve haber isteklerinin karşılanması, bu konularda basına yardımcı olunmasını sağlamak,

11. Üniversite içindeki basın çekimlerinde koordinasyonu sağlamak,

16. Basın bilgilerinni güncellenmesini sağlamak,

17. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

GÖREV ALANI

Yasal Dayanak

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                            

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Görev Tanımı

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 

uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

7. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapmak,

3. Basın bültenleri ve basın bilgilendirme dosyalarını hazırlanmasını sağlamak,

4. Müdürlük tarafından belirlenen ve üniversite tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin (özellikle Rektörlüğün organize ettiği etkinliklerin) 

haberlerinin yapılmasını sağlamak,

5. Yapılan haberlerin basına servis edilmesini sağlamak,

2. Hazırlanan ya da gelen basın bültenlerini (kurumsal kimliğe göre düzenledikten sonra) ilgili basın mensuplarına, kurumlarına gönderilmesini 

sağlamak,

12. Üniversitenin basın toplantılarında basın koordinasyonu sağlamak,

13. Etkinliklerde müdürlük onayından sonra basın masası kurulup, basın bilgilerinin toplanmasını sağlamak,

18. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya 

engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

14. Üniversite ile ilgili olarak, basına bilgilendirici materyal (tanıtım CD’si ve DVD’si, katolog, broşür, kitap vs.) gönderilmesini sağlamak

15. Üniversite hakkında basında çıkan haberlerin, ilgili yerlerde kullanılmak üzere arşivlenmesini sağlamak,

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Prof. Dr. Nihat DALGIN                                                                                                                 

REKTÖR

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

İmza :

İmza :

ONAYLAYAN

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü



 Doküman Kodu GRV-PRS-029

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Tekniker (Grafik Tasarımcı)

Görev Tanımı

2. Üniversitenin görev alanı kapsamında basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, şekil, tablo, grafik, resim vb. 

oluşturmak,

3. Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak,

4. Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

19. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

11. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

17. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

18. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Tekniker - Grafik Tasarımcı

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

7. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

8. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

10. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

1. Üniversite faaliyetleri kapsamında kullanılacak, talep edilen basılı ve görsel materyaller için tasarımlar oluşturmak,

5. Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek,

6. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, 

gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,

İmza :

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

ONAYLAYAN

İmza :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Azat BAYKARA

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu



 Doküman Kodu GRV-PRS-029

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Tekniker (Grafik Tasarımcı)

Görev Tanımı

2. Üniversitenin görev alanı kapsamında basılı ve görsel materyallerde kullanılmak üzere logo, şekil, tablo, grafik, resim vb. 

oluşturmak,

3. Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak,

4. Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

19. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

11. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

17. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

18. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Tekniker - Grafik Tasarımcı

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

7. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

8. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

10. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

1. Üniversite faaliyetleri kapsamında kullanılacak, talep edilen basılı ve görsel materyaller için tasarımlar oluşturmak,

5. Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek,

6. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, 

gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,

İmza :

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

ONAYLAYAN

İmza :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Erhan YÜCEEL

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu



 Doküman Kodu GRV-PRS-032

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Kart Basım Görevlisi Görev Tanımı

2. Üniversite kayıtlı personel için Akademik Birimler ile koordineli olarak öğrenci kimlik kartlarının basımını yapmak

3. Kart basım işleri ile alakalı yazışmaları elektronik ortamda yazmak

4. Kart baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek.

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

14. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

13. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak, (PUKÖ)

11. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Kart Basım Görevlisi

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

7. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.

8. Birim Personel Takip sorumlusu olarak gerekli süreçleri yönetmek ve ilgili yazışmaları yapmak.

9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

10. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

1. Üniversite bünyesinde bulunan personel için, Personel Daire Başkanlığı ile koordineli olarak personel kimlik kartlarının 

basımını yapmak

5. Kart basımı ile ilgili makinenin bakım ve temizliğini yapmak ve sarf malzemesinin takibini yapmak

İmza :

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

ONAYLAYAN

İmza :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Erhan YÜCEEL

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu



 Doküman Kodu GRV-PRS-031

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

İmza :

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimine gönderilecektir.

ONAYLAYAN

İmza :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 29/01/2019

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Tolga Güray ÖZKAPTAN

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

7. Organizasyonlar öncesinde programı hazırlamak( ses sistemi elektronik sistemleri ve alan düzenleme) ve bitiminde alanı 

toparlamak,

8. Birim Sorumlumun verdiği görevleri yerine getirmek,

9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

10. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

1. Drone (İnsansız Hava Aracı) kullanmak,

5. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün elektronik, mekanik bütün aletlerinin bakımını yapmak ve kullanmak,

6. Üniversitenin öğrenci, öğretim görevlileri, fakülte, organizasyon ve üniversite tanıtım filmlerini cekme montajını yapma ve 

hazırlamak, 

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Fotoğraf ve DRONE (İHA) Operatörü

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Fotoğrafçılık Görev Tanımı

2. Kamera ve Fotoğraf çekmek,

3. Fakültelerin konferans salonlarının bütün ses sistemleri ve elektronik sistemini kullanmak ve düzenlemek,

4. Üniversitenin ve diğer kurumların, birimimin sorumlusunun yönlerdirmesi ve yazıyla görevlendirilerek Drone(İHA) ve Kültür 

merkezlerinin ses sistemlerini kullanmak,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

14. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

11. Uzaktan eğitim merkezinin bütün teknik desteğini vermek,

13. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,



 Doküman Kodu GRV-PRS-028

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

İmza :

İmza :
Unvanı                   

Adı Soyadı :
Cihan CANDAR

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU                                                                                                                

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

ONAYLAYAN

6. Basın bülteni, basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğraflar ile birlikte medyaya 

dağıtılmasını sağlamak,

7. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

8. Üniversitemiz bülteninde yayınlanacak haberleri toplamak, düzenlemek,

9. Rektörlük ve akademik birimden gelen talepleri karşılamak,

1. Üniversitenin düzenlenecek/düzenlenmiş olan faaliyet ve etkinliklerini, yazılı ve görsel olarak; bölgesel, ulusal ve uluslararası 

haber ajanslarıyla, haber siteleriyle, hızlı ve etkin bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması amacıyla haber servisi hizmetlerini 

yürütmek,

4. Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak,

5. Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek,

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Haber Koordinatörü

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Haber Koordinatörü Görev Tanımı

2. Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için rektöre bilgi toparlamak,

3. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

10. İldeki yerel basın mensuplarıyla iletişim halinde olmak,

14. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

11. Üniversite resmi web sitesine girilecek haber, duyuru ve benzeri yazırları takip ederek, güncellemek,

12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

13. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)



 Doküman Kodu GRV-PRS-028

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Haber Koordinatörü Görev Tanımı

2. Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için rektöre bilgi toparlamak,

3. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

10. İldeki yerel basın mensuplarıyla iletişim halinde olmak,

14. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

11. Üniversite resmi web sitesine girilecek haber, duyuru ve benzeri yazırları takip ederek, güncellemek,

12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

13. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Haber Koordinatörü

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

6. Basın bülteni, basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğraflar ile birlikte medyaya 

dağıtılmasını sağlamak,

7. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

8. Üniversitemiz bülteninde yayınlanacak haberleri toplamak, düzenlemek,

9. Rektörlük ve akademik birimden gelen talepleri karşılamak,

1. Üniversitenin düzenlenecek/düzenlenmiş olan faaliyet ve etkinliklerini, yazılı ve görsel olarak; bölgesel, ulusal ve uluslararası 

haber ajanslarıyla, haber siteleriyle, hızlı ve etkin bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması amacıyla haber servisi hizmetlerini 

yürütmek,

4. Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak,

5. Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek,

İmza :

İmza :
Unvanı                   

Adı Soyadı :
Ömer Faruk ÇAKICI

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU                                                                                                                         

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

ONAYLAYAN



 Doküman Kodu GRV-PRS-030

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

İmza :

İmza :
Unvanı                   

Adı Soyadı :
Ömer Faruk ÇAKICI

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU

Şube Müdürü

Yasal Dayanak

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

ONAYLAYAN

6. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

1. Düzenlenen program içeriğini hazırlamak,

4. Üniversite tanıtım videolarında seslendirme görevini yürütmek,

5. Üniversitemiz etkinlik ve programılarının sunumunu üstlenmek,

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

Sunucu

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Sunucu Görev Tanımı

2. Programlarda ilgili birim personeliyle koordineli olarak çalışmak,

3. Etkinlikler ve törenlerde yapacağı sunum metnini hazırlamak,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

7. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak,  

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

8. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.



 Doküman Kodu GRV-PRS-027

 Yürürlük Tarihi 02.01.2019

 Revizyon Tarihi/No …./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1

BİRİMİ

GÖREV ADI

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                          

Büro Personeli Görev Tanımı

2. Birime bağlı malzeme deposuna gelen ve giden malzemenin kontrolünü sağlamak,

3. Kurum İçi-Kurum Dışı düzenlenecek olan sosyal-kültürel etkinliklerin planlanması ve birim personeli ile iş birliği içerisinde 

yapmak,

4. Kurumun tanınabilirliğini arttırmak amacıyla yapılacak olan tanıtım günleri ve fuarların takibinin yapılması, katılım halinde 

kurumun tanıtımını yapmak,

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

10. Görev ve  sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, 

sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.(PUKÖ)

11. Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

8. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

9. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 GÖREV ALANI

 Büro Personeli

 Bulunduğu birimin yöneticisine karşı sorumludur.

6. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

7. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

1. Amirlerince verilen Kurum İçi-Kurum Dışı Resmi Yazışmaları yapmak,

5.  Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

İmza :

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilecektir.

ONAYLAYAN

İmza :

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2019

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Burak YAZGAN

Unvanı                   

Adı Soyadı :

Hüseyin KONUKÇU                                                                                                                         

Şube Müdürü

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yasal Dayanak

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu


	33.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Görev Tanımı
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