
 

ÜNVANI/ GÖREVİ : Prof. Dr. Refik POLAT / Dekan 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak, 

❖ Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 

❖ Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili 

öneriyi Fakülte Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

❖ Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

❖ Kanun ve Yönetmenliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

❖ Fakültenin misyon ve vizyonunu belirlemek, bunu fakültenin tüm çalışanları ile paylaşmak, gerçekleşmesi için 

çalışanları motive etmek, 

❖ Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, kontrollerinin 

yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan 

Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak, 

❖ Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, 

❖ Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek, 

❖ Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler 

düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmak, 

❖ Rektörlük Makamı’nın alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

 
 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 
 
 
 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



 
 
 
 

 

ÜNVANI/ GÖREVİ : Doç. Dr. Nuray TÜRKER / Dekan Yardımcısı 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek, 

❖ İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktır, 

❖ Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, 

❖ Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 

❖ Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

❖ Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte sekreterine yardımcı olmak. 

❖ Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. 

❖ Dekanın verdiği diğer görev ve sorumluluklar, 

 

 

 

 
 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



 
 
 
 
 
 

 

ÜNVANI/ GÖREVİ : Kenan BOZTAŞ/ Fakülte Sekreteri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak,  

❖ Fakülte Kurulu ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak; bu kurullarda alınan 

kararların yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak, 

❖ Fakülte İdari Teşkilatında bulunan birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak 

ve denetlemek, 

❖ İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek, 

❖ Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır kayıt kontrol 

yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar. 

❖ Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde basit bilgi sistemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir. 

❖ Fakülte bütçesini hazırlamak ve kesinleşen bütçeyi uygulamak, 

❖ Gerçekleştirme görevlisi olarak, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim 

almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini 

yürütmek, 

❖ Fakültenin idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

❖ Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak. 

❖ Fakülte yazışmalarını yürütmek, 

❖ Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, 

❖ Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak, 

❖ Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında 

dekana karşı birinci derecede sorumludur. 

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

❖ Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 

❖ Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artıcı tedbirler almak, 

❖ Fakültedeki idari personelin kişisel dosyalarını tutulmasını takip eder ve kaydının tutulmasını sağlar, 

❖ Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder, 

❖ Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

 

 

 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 
 
 
 
 

 

ÜNVANI/ GÖREVİ : Hanife BAŞDAĞ / Personel İşleri- Evrak Kayıt 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ : Arzu EKMEKCİ 

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 

❖ Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini hazırlamak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak, 

kurul işlemlerini yürütmek, 

❖ İlgili dış yazışma işlemlerini yürütmek, 

❖ Fakültenin ilgili yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak ve yazıların ilgili yerlere ulaşmasını 

sağlamak, 

❖ Akademik personelin görev süresi uzatım işlemlerini yapmak ve yükselme tarihlerini, askerlik işlemlerini takip 

ederek yazışmaların düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

❖ Yolluklu - yolluksuz görevlendirme işlemlerini bölümlerden gelen bilgiler doğrultusunda yaparak Rektörlüğe 

bildirmek, 

❖ Akademik personelin ders yüklerini dönem başlarında OBS sisteminde kontrol etmek ve ay sonlarında formların 

imza takibini yapmak, 

❖ İdari personelin fazla mesai çizelgelerini hazırlamak ve kılık kıyafet yönetmeliğine uymak, 

❖ Ders görevlendirme yazışmalarını yaparak, yönetim kurullarını (2547 Sayılı Kanunun 40/a,b,c,d ve 31. maddesi 

kapsamında) Rektörlüğe bildirmek, 

❖ Akademik personel alım işlemlerini yapmak,  

❖ Kadrolarla ilgili bilgileri saklı tutmak. Kademe ya da derece ilerlemesi yapılması gereken personelin 

kararnamelerini hazırlamak, nakil, atanma ve ayrılma değişikliklerini düzenli izlemek, 

❖ Yıllık, mazeret izin işleri ve rapor işlemlerini takip etmek (İdari personelin 7 akademik personelin yılda 30 günü 

aşan rapor bilgilerini muhasebe birimine bildirerek kesinti işlemlerini koordineli olarak yürütmek.), 

❖ Akademik teşvik kapsamında Dekanlık düzeyinde işlemleri yerine getirmek, 

❖ Dekanlık özel kalem yazışmalarını yürütmek, 

❖ Fakültemiz stratejik planın 6 aylık raporun birimlerle koordineli olarak hazırlayarak Strateji Daire Başkanlığı’na 

gönderilmesi, plan revizyonunun yapılması, ilgili yazışmaların yapılması ve arşivlenmesi,  

❖ Hizmet içi eğitim işlemlerin takibini yapmak, yazışmalarını yürütmek, 

❖ Personel ile ilgili duyuruların mail, sms, ebys ile duyurulmasını sağlamak, 

❖ Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreterinin onayı olmadan bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 

❖ Özlük dosyalarının ya da diğer yazıların başkaları tarafından görülüp okunması, incelenmesi ya da alınmasını 

önleyecek tedbirleri almak, 

❖ Görev sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak, 

❖ Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 

❖ Bölümlerden gelen evrakları kontrol ederek hatalı olanları geri göndermek, 

❖ Gelen-giden evrakları kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgili birimlere göndermek, 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

  

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 
 

 

ÜNVANI/ GÖREVİ :Arzu EKMEKCİ / Muhasebe İşleri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ : Muharrem KARA 

 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ İlgili yazışmaları yürütmek, 

❖ Harcamalarla ilgili dosyaları tutmak, 

❖ Memur personelin fazla mesai, akademik personelin ekders ve jüri üyeliği ücretlerinin ödenmesi işlemlerini 

yürütmek, 

❖ Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme 

yapılmamasına özen göstermek, 

❖ Ekders tex dosyası hazırlama ve bankaya gönderme, 

❖ Doğrudan temin yoluyla satın alma işlemlerini (Mal-Hizmet-Bakım-Onarım) yürütmek, 

❖ Akademik personelin yurtiçi geçici, yurtdışı geçici ve yurtiçi sürekli görev yollukları ücretlerinin ödenmesi 

işlemlerini zamanında yapmak, bu konuda gerekli önlemleri almak, 

❖ Jüri ve fatura ödemelerini gerçekleştirmek, 

❖ Kısmi zamanlı çalışanların sigorta girişi işlemlerin takibini yapmak, 

❖ Staj öğrenci sigorta girişi, çıkışı, E-Bildirge işlemlerini yapmak, 

❖ Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge 

vermekten kaçınmak,  

❖ Telefon-Faks, elektrik ve su ödeme işlemlerinin yapmak, 

❖ Bütçe Hazırlanmasını sağlamak, 

❖ Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasını sağlamak, 

❖ Muhasebe ile ilgili tüm dosyaların yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak, 

❖ Kurul, Komisyon, Koordinatörlük temsilci listesinde yer alan üye ve sekreterya görevlerini yerine getirmek, 

❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

 

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÜNVANI/ GÖREVİ : Muharrem KARA/ Ayniyat-Maaş İşleri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ : Arzu EKMEKCİ 

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Birim içi yazışmalar doğrultusunda işlemlerin takip edilmesini sağlamak. 

❖ Ayniyat işlerinin gerektirdiği tüm işlemlerini yapmak ( Taşınır işlemleri, demirbaş sayım, hurdaya ayırma, bakım-

onarım, yoğaltım (kırtasiye, temizlik) malzemesi sarf işlemleri, malzeme ihtiyaç listesi ve teknik şartnamenin 

hazırlanması, alınan malzemenin sayımı, depolanması). 

❖ Birimlerin malzeme ve teçhizat isteklerinin karşılanması, eksik malzeme ve teçhizatın temin edilmesi için Muhasebe 

Bürosuna iletilmesini sağlamak. 

❖ İki ayda bir tüketime verilen sarf malzemelerinin harcama bilgilerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

bildirilmesi ve birimde saklanmasını sağlamak. 

❖ Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak ilgili görevlerin yerine getirilmesi. (Taşınır İşlem Fişinin doldurulması, ambar 

giriş ve çıkış kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

❖ Birim demirbaş kayıtlarından düşülen malzemelerin kaydının tutulması, ilgili evrakların Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına bildirilmesi ve birimde saklanmasını sağlamak. 

❖ Birimden ayrılan personelin üzerinde zimmetli demirbaşların iadesini sağlamak. 

❖ Mali yıl sonlarında yıl içinde girişi yapılan tüm malzeme ve teçhizat listesinin hazırlanarak Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı’nın hesapları ile mutabakat sağlanarak Sayıştay’a gönderilmesini sağlamak. 

❖ Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 

❖ Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, 

❖ Sorumlu oldukları depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları 

önleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek, 

❖ Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak, 

❖ Çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak, demirbaş listesini odalara asmak. 

❖ Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak 

imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

❖ Üniversitenin misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde 

bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 

❖ Maaşların takibini yaparak ödeme işlemlerini zamanında yerine getirmek. 

❖ Maaş tex dosyası hazırlama ve bankaya gönderme işlemlerini yapmak, 

❖ Kurul, Komisyon, Koordinatörlük temsilci listesinde yer alan üye ve sekreterya görevlerini yerine getirmek, 

❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

 

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 
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ÜNVANI/ GÖREVİ :İleyda IŞIK / Bölüm Sekreteri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

❖ Bölümle ilgili kurul kararlarını hazırlamak, 

❖ Bölüm akademik kurulunu düzenlemek ve kararları hazırlamak, 

❖ Yeni bölüm ve ders açma işlemlerini yapmak, 

❖ Öğrencilerinden gelen dilekçeler doğrultusunda yönetmeliğe uygun olarak mazeret sınavı işlemlerini yürütmek, 

❖ Haftalık ders ve sınav programlarını düzenleyerek Dekanlık Makamına iletilmesini sağlamak, 

❖ Öğrenci ders muafiyeti, kayıt silme, kayıt dondurma, fazla AKTS ve yatay geçiş işlemlerini yapmak, 

❖ Erasmus, Farabi, Mevlana değişim programlarına ilişkin başvuruların alınması ve ilgili yazışmaların yapılmasını 

sağlamak, 

❖ Bölüm akademik personelin görev sürelerini takip ederek ilgili işlemlerini yapmak, 

❖ Bölüm personelin yolluk görevlendirme işlemlerini yerine getirmek, 

❖ Bölümü ilgilendiren intibak, staj, mezuniyet işlemlerini zamanında yerine getirmek, 

❖ Bölüm öğrenci temsilci seçim işlemlerini yapmak, 

❖ Akademik teşvik ödemeleri için bölümü ilgilendiren kısmını takip etmek, 

❖ Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 

❖ Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

❖ Anabilim dalı ile ilgili tüm işlemleri yerine getirmek, 

❖ Kurul, Komisyon, Koordinatörlük temsilci listesinde yer alan üye ve sekreterya görevlerini yerine getirmek, 

❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

 

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 
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ÜNVANI/ GÖREVİ : İleyda IŞIK / Öğrenci İşleri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 
 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Öğrencilerle ilgili işlemler 

❖ Öğrenci İşleri ile ilgili yönetim kurullarının ilgili birime gönderilmesi (Personel birimi ile yön krl sayı, düzenleme 

ve imza konusunda koordinasyon sağlanacaktır) 

❖ Ek-Kontenjan, Dikey Geçiş ve Yatay geçiş başvurularının alınması ve gelen öğrencilerin kayıtları ile muafiyetlerle 

ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının Öğrenci işleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 

❖ Üniversitemiz Yemek Bursu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üniversitemize verilen kontenjandaki burs başvuruları 

ve değerlendirmelerinin yapılıp ilgili Daire Başkanlıklarına bildirilmesi. 

❖ Muafiyet, yatay-dikey geçiş, intibak ve mezuniyet ile ilgili yönetim kurullarının ilgili birimlere gönderilmesi 

❖ Kısmi zamanlı öğrencilerin devam takibi ve aylık puantajının SKS’ ye gönderilmesi 

❖ Öğrenci işleri ile ilgili duyuruların mail, sms ve edys ile duyurulması (web sayfasında yayınlanacaklar için ilgililerle 

koordine kurulacaktır) 

❖ Yaz öğretimi ders taleplerinin bildirilmesi 

❖ Öğrenci mazeret ve tek ders sınavları başvuruları yönetim kurulunun gönderilmesi 

❖ Öğrenci Belgesi, Transkript, Diploma işlemleri ve talep edilen diğer durum belgeleri 

❖ Fazla AKTS alma işlemleri ve yönetim kurulu alınması 

❖ Akademik Genel Kurul işlemleri 

❖ Fakülte öğrenci temsilcisi seçim işlemleri ve iletişim 

❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

 

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 



 
 
 
 

 

ÜNVANI/ GÖREVİ :Şaban AÇIKGÖZ / Evrak Dağıtım-Temizlik İşleri 

SORUMLULUK ALANI : Safranbolu Turizm Fakültesi 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

VEKİLİ :  

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
❖ Rektörlük birimlerine ve diğer kurumlara teslim edilecek ve postaya verilecek evrakların takibini yapmak, 

❖ Fakültenin temizlik işlerini yerine getirmek, 

❖ Görev alanı ile ilgili diğer işlemler, 

❖ Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer görevler, 

❖ Görevleri itibariyle yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur. 

 

 

 

                     Hazırlayan Birim Yöneticisi 

 

Kenan BOZTAŞ 

                            Fakülte Sekreteri 

 

 

 

                                           Onay 

 

          Prof. Dr. Refik POLAT 

                                          Dekan V. 

 

 

 

 

 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI 

 


