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Hassas Görevler; Misyon ve Vizyon'umuzun gereği eğitim-öğretim faaliyetlerimizi etkin biçimde yerine 
getirirken karşılaşacağımız riskleri içeren, kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevlerdir. Zamanında önlem 
alınması halinde işlemlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır. 
Kritik faaliyetler için gerekli önlemlerinin alınması sonucunda faaliyetlerin aksamadan yürütülmesi ve Kamu 
kaynaklarının verimli biçimde kullanılması sağlanır. 
 
 

FAKÜLTEMİZDE Kİ HASSAS GÖREVLER 
 

 Eğitim-öğretim faaliyetleri,


 Bina Bakım-Onarım İşleri,
 Faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin sağlanması ve Web Sayfasının güncel 

tutulması,
 Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması,
 Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması,
 Stratejik Planın belirlenmesi, Planın gerçekleştirilmesi,
 Akademik ve İdari personelin Özlük haklarının takip edilmesi,
 Günlü, Süreli ve Gizli yazılar,
 Personele ait Dosyalama İşlemleri ,
 Akademik ve Sanatsal faaliyetlere Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının 

sağlanması ve Planlanan etkinliklerin takvimine uygun olarak yürütülmesi,
 Kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması,

 Elektronik ortamda yapılan yazışmalar, Dosyalama ve Arşiv düzeninin sağlanması,
 Bilgi edinme başvuru yazıları,
 Çalışanların Kurum içi sorumlulukları,
 Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarıyla ilgili gündem ve yazışmaların hazırlanması, takip 

edilmesi,,
 Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının Özel Yetenek Sınavlarının yapılması, 

sonuçlandırılması ve duyurulması,
 Erasmus ve Farabi programlarının öğrencilere duyurulması, İşlemlerinin takip edilmesi,
 Derslerin akademik takvime uygun ve zamanında yapılması,
 Ders planları ve sınavların yönetmeliklere uygun yapılması,
 Öğrenci notlarının zamanında otomasyon sistemine girilmesi,
 Değişen Yönetmeliklerin takip edilmesi ve uygulanması,
 Mezuniyet İşlemleri,
 Satın alma işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması,
 Birimlerden gelen taleplerin zamanında değerlendirilmesi,
 Tüketime yönelik satın alınan Malzemelerin takip edilmesi,
 Çalışanların ve Öğrencilerin güvenliği için tedbir ve önlemlerin alınması, Duyuru Panolarından 

ilan edilmesi,
 Sivil Savunma Biriminin faaliyetlerinin ve faaliyet alanı ile ilgili işlemlerin güncel tutulması,

 Bütçenin hazırlanması ve Takip edilmesi,
 Personel ücretlerinin ve Özlük haklarının zamanında sonuçlandırılması,
 Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması, ilgililer tarafından kullanılması ve Korunmasının 

izlenmesi, 


