
 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No RM-BAS-GR-001 

İlk Yayın Tarihi 28.05.2018 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa 1/2 

 

 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi 

STATÜSÜ İdari Personel 

UNVANI Bilgisayar İşletmeni 

GÖREVİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu 

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ Genel Sekreter/Rektör Yardımcısı/Rektör 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Hitit Üniversitesi’nin sahip olduğu yönetim anlayışı çerçevesinde kurumsal kimliğini güçlendirilmesi, 

üniversitenin çağdaş, bilimsel, katılımcı ve paylaşımcı yönünü sunma noktasında üniversitenin dışa açılan 

vitrininin oluşturulması, yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla sağlıklı bir iletişimin sağlayarak üniversite 

bünyesinde yapılan çalışmaların kamuoyu ile hızlı ne net bir şekilde paylaşılması, üniversite ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlar ile STK’lar arasında güçlü bir bağ oluşturulmasına katkı sağlanması ile bu faaliyetlerin 

sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi. 

2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Yönetim tarafından talep edilen görevlerin yerine getirilmesi. 

 Yönetim ile basın arasındaki iletişimi sağlamak. 

 Yönetim ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’lar arasında güçlü bir bağ oluşturulmasını katkı 
sağlamak. 

 Yönetim tarafından verilen bilgiler doğrultusunda basın bültenleri ve basın bilgilendirme dosyalarının 
hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek. 

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

 Üniversite tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin organizasyonuna destek vermek ve (özellikle 
Rektörlüğün organize ettiği etkinliklerin) haberlerinin yapılmasını sağlamak. 

 Üniversite tarafından düzenlenecek etkinlikleri basın kuruluşlarına etkin bir şekilde duyurmak. 

 Üniversite hakkında basında yer alabilecek haberlerin yapılmasını sağlamak. 

 Üniversite web sayfasında haber ve duyuruların yayınlanmasını sağlamak. 

 Üniversitedeki gelişmeler hakkında basını bilgilendirici metinler hazırlanmasını sağlamak ve kontrol 

etmek. 

 Üniversitemiz kampüslerinde açılacak olan stantlar için yer tahsislerini sağlamak. 

 Üniversitemiz kampüslerine asılacak olan afişler için gerekli izinlerin verilmesini sağlamak. 

 Üniversitemiz kampüslerinde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimleri için gerekli izinlerin verilmesini 

sağlamak. 

 Rektörlük bünyesinde etkinlik ve basın toplantılarının düzenlenmesine destek vermek. 

 Rektörlük tarafından ya da yönetimce talimat verilen etkinliklerin, toplantıların düzenini sağlamak. 

 Protokol listelerini oluşturmak, güncellemek ve mevcutları kontrol etmek. 

 Üniversite organizasyonlarının yapılacağı salonu SKS ile iş birliği içerisinde düzenlemek.  

 Üniversitenin organizasyonlarında protokol düzenini sağlamak. 

 Üniversitenin etkin bir şekilde tanıtılması için fuar organizasyonlarını organize etmek ve katılmak. 

 Basında (yazılı, görsel ve internet) çıkan haberleri günlük olarak takip etmek ve yönetimi bilgilendirmek. 

 Rektörün özel günler için (kutlama, anma vb.) mesajlarını hazırlamak. 

 Rektörün özel günler için mesajlarını görsel ile destekleyerek üniversite web sayfasında yayınlanmasını 
sağlamak. 
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 Resmi yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

 Medya Takip konusunda çalışılan şirket ile iletişimi sağlamak. 

 Üniversite bünyesinde yapılacak etkinlikler için hazırlanan davetiye, afiş vb. görsellerin kontrolünü 
yapmak, çalışmaların üniversite kurumsal kimliğine uygunluğunu sağlamak. 

 Üniversite tanıtımı için kullanılacak olan broşür vb. basılı malzemelerin hazırlanmasını sağlamak ve 

kontrol etmek. 

 Üniversite web sayfası için (Slider vb.) görsellerin hazırlanmasını sağlamak.  

 İlgili duyuruların e-mail ile tüm personele duyurulmasını sağlamak. 

 Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu, yaptığı çalışmalarda ve görevlerinde Genel Sekreter, Rektör 
Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur. 

 

B. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları 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.  

 Fikir üretebilen, hızlı düşünme ve karar verme yetisine sahip olan, dikkatli, görsel hafızası güçlü, grup 
çalışmasına yatkın olmak. 

 Diksiyonu düzgün, aktif, hareketli olmak ve dış görünüşüne önem veren bir kişiliğe sahip olmak. 

 Metin yazma konusunda deneyim sahibi olmak. 

  

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
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