
 
 
 
 
1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, 
2. Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kuruluna 
    başkanlık etmek, 
3. Fakülte birimleri arasında düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, 
4. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi fakültenin genel işleyişi ve performansı ile ilgili 
    bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak, 
5. Harcama yetkilisi olarak fakültenin bütçesinin hazırlanmasını;  verimli ve ekonomik kullanılmasını 
    sağlamak, 
6. Fakültenin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek personel açısından güçlenmesini sağlamak, 
7. Fakülte birimleri ve bu birimlerin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 
    sürdürmek, 
8. Fakültenin fiziki koşullarını dikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarıyı arttırıcı önlemleri 
    almak, 
9. Fakülte kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri 
    almak, 
10. Fakültenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve arttırılması 
için 
      gerekli çalışmaları yapmak, 
11. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 
12. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
13. Dekan Yardımcılarını, Bölüm ve Anabilimdalı Başkanlarını atamak ve sorumluluk alanlarını 
belirlemek, 
14. Gerektiğinde fakülte personeli ve öğrencileri hakkında disiplin soruşturması açmak, soruşturmacı 

tayin etmek ve soruşturmaların yönetmeliklere uygun sonuçlandırılmasını sağlamak, 
15. Taşınır kayıt kontrol yönetmeliğinin gereğini yapmak, 
16. Eğitim ve öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin liyakatlı ve adil yapılmasını sağlamak, 
17. Akademik ve İdari personelin ilgili kadrolara atanması veya yükseltilmesi sürecini kanunların yetkisi 

dâhilinde gerçekleştirmek, 
18. Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
 

 

 

 
 
 
 

İŞ ÜNVANI  DEKAN 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM   REKTÖR  
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM   REKTÖR 

          

TEMEL GÖREVLERİ 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere 
uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda 
eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 
faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, planlamak, 
yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 

 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, 
rektörlüğe ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her 
türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma, 

analiz, sözlü bilgilendirme.  

          BİLGİ KAYNAKLARI 

    Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze, yerinde tespit ve 
inceleme, görsel yayın organları. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç 
duyulan bilgiler: 

  *Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 
  *Yazılı ve sözlü emirler. 
  * Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 
 
Bilgilerin temin edileceği yerler: 
Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire 
Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm 
Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte 
Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri. 

 

          İLETİŞİM İÇERSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, 
Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcıları, 
Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Bölüm Sekreteri. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, 
  2. Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 
      gibi kurullara başkanlık etmek, 
  3. Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlamak, 
  4. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkları gözden geçirmek, ihtiyaçları belirlemek 
  5. Teknik hizmetleri denetlemek; baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, 
  6. Atölye ve Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
  7. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak, 
  8. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile 
      görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek, 
 9. İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, Fakülte ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin 
     seçimi ve denetlenmesini sağlamak, 
10. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak, 
11. Çevredeki otoparkların kullanımına ve sorunların giderilmesine destek vermek, 
12. Kantinle ilişkileri düzenlemek, 
13. İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek, 
16. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak, 
17. Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak, 
18. Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, 
19. ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek, 
20. Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu hazırlamak,  
21. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak, 
22. Fakültede açılacak (KTÜ dışından ve özel amaçlı) kitap sergileri, standlar ile asılmak istenen afiş ve 
      benzeri talepleri incelemek, denetlemek, 
23. Temizlik hizmetlerini kontrol etmek, 
24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak, 
27. Dekan’ın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır. 

  

  

      İŞ ÜNVANI  DEKAN YARDIMCISI 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM   DEKAN  
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM   DEKAN 

          TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve 

verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekan bulunmadığında 

yerine vekâlet eder. 

 

  
 

       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, dekanlık ve diğer kurumlara 

sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste,  onay, duyuru, rapor, 

plan, araştırma, analiz, sözlü bilgilendirme. 

          

BİLGİ                                 
KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

  -Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

  - Yazılı ve sözlü emirler. 

  -Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 

 Bilgilerin temin edileceği yerler: 

  Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanları, 

  Dekan, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, 

  Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan 

  Yardımcıları,  Anabilim Dalı Başkanları. 

Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, afiş,  

           İLETİŞİM 

İÇERİSİNDE 

OLUNAN 
BİRİMLER 

 

Dekan, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, 

Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, üniversiteler, özel kuruluşlar, basın 

yayın organları.  



 

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uymak, 
 2. Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak, 
 3. Bölümün eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,  
 4. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 
 5. Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak, bölümü temsil etmek, 
 6. Bölümle ilgili gelişmeleri izlemek, eğitim-öğretimle ilgili yaşanan sorunları çözmek üzere uygun 
     gördüğü zamanlarda, bölüm kurulu ve anabilim dalı başkanları ile toplantılar yapmak, 
 7. Bölüm Akademik kurulunu be Bölüm Kurulu’na başkanlık yapmak, 
 8. Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, 
 9.  Akademik personelin performansını izleyerek sonuçlarını dekanlığa bildirmek, 
10. Bölüm kadro yapısının yeterli olması için ihtiyaçları belirlemek ve  gerekli planlamalar için dekanlığa iletmek, 
11. Bölümde görevli elemanları izlemek, görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak, 
12. Bölümün faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerini hazırlamak, 
13. Ders planlarının güncellenmesini sağlamak, 
14. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
15. Bölümde yapılması gereken seçimlerin dekanlıkla irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak, 
16. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, 
17. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek, 
18. Bitirme tezleri ve lisansüstü tezlerini izlemek, 
19. Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarını yapmak, 
20. Lisansüstü öğrenci danışmanlıklarını uygun şekilde dağıtmak, 
21. Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına 
      uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
22. Bölüm ders görevlendirmelerini zamanında hazırlayıp dekanlığa sunmak, 
23. Aynı kodlu derslerin içeriklerinin ve sınavlarının ortak yapılmasını sağlamak, 
24. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak, 
25. Sınav programlarının hazırlanması, düzenli yürütülmesini sağlamak, 
26. Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı önlemler almak, 
      öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak, 
27. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle toplantılar düzenlemek, 
28. Öğretim elemanlarının yıllık faaliyet raporlarını dekanlığa iletmek, 
29. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
30. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre davranmak. 
 

          İŞ ÜNVANI  BÖLÜM BAŞKANI 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  DEKAN 
  

          EMİR ALACAĞI MAKAM  DEKAN-DEKAN YARDIMCISI 

          

TEMEL GÖREVLERİ 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere 
uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim 
ve öğretimi gerçekleştirmek için bölüm içerisinde gerekli tüm 
faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri yapar. 

 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

                        İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, 

dekanlığa sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, liste, rapor, 

plan, görevlendirme, araştırma, proje, kongre, kitap. 

          

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

    - Kanunlar,yönetmelik ve genelgeler, resmi yazılar. 

    -Yazılı ve sözlü emirler. 

    -Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

   Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim 

   Dalı Başkanları, Dekan, Dekan Yardımcıları, Dekanlık 

   Birimleri. 

Bilginin şekli: 

Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, 

yüz yüze. 

          

             İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

               OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 

Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Ticaret Borsası, 

Ticaret ve Sanayi Odası gibi KTÜ ile işbirliği içerisinde olan kurumlar, 

basın ve yayın organları, üniversiteler. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,  
2. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, Bölüm Başkanına sunmak,  
3. Derslerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak,  
4. Der planı ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini    
    sağlamak,  
5. Bölüm kurullarına katılmak,  
6. Bilimsel alanda ulusal  ve uluslararası kongreler düzenlenmesini planlamak,  
7. Bölümün ders ve sınav programlarını hazırlamak, uygulanmasını denetlemek,  
8. Bölüme ve anabilim dalına akademik eleman yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora  
    programları açılmasını sağlamak,  
9. Öğretim elemanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek,  
10. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili hazırlıkları başlatmak,  
11. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,  
12. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,  
13. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek,  
14. Bitirme tezi ve lisansüstü tezleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,  
15. Bölümün faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu   
     çalışmalarını yaparak, hazırlanacak raporu dekanlığa sunmak,  
16. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları koordine etmek,  
17. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,  
18. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında dekanlığa ulaştırılmasını sağlamak,  
19. Bölümün ihtiyaçları ile ilgilenmek,  
20. Lisans ve lisansüstü tez danışmalıklarının belirlenmesi ve öğretim elemanlarına dengel 
      dağıtılmasını sağlamak, ders ve sınav programlarını hazırlamak,  
21. Öğrenci konseyi seçimlerini yapmak,  
22. Bilgi paketi ve bölümün WEB sayfasının güncellenmesini sağlamak,  
23. Öğretim elemanlarının izin ve görevlendirme taleplerini izlemek,  
24. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle görüşme saatleri düzenlemek, sorunlarını  
       dinlemek,  
25. Bölüm içi seminerleri organize etmek,  

          
 

İŞ ÜNVANI  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 
 

          
 

BAĞLI OLDUĞU MAKAM  DEKAN 
  

 

          
 

EMİR ALACAĞI MAKAM  BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN 
 

          

 

TEMEL GÖREVLERİ 

Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleştirmek için bölüm içerisinde gerekli tüm faaliyetlerinin 

etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

idari ve akademik işlerde bölüm başkanına yardımcı olur. Bölüm 

başkanın bulunmadığı durumlarda yerine vekâlet eder. 

 

 

 

 

 

 

  
 

       
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

             
  



26. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,  
27. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,  
28. Dekan ve Bölüm Başkanı’nın vereceği diğer işleri yapmaktır. 

 

                        İŞ ÇIKTISI 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, bölüm  

başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her  

türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma,  

analiz, sözlü bilgilendirme 

 

          
 

BİLGİ KAYNAKLARI 

  İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:  

      -Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler.  

      -Yazılı ve sözlü emirler.  

      -Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar.  

Bilgilerin temin edileceği yerler:  

       Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık  

Birimleri, Bölüm Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanları.  

Bilginin şekli:  

      Kanun, genelge, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                  İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

                    OLUNAN BİRİMLER 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, 
Dekanlık Birimleri, üniversiteler, özel kuruluşlar, basın yayın 
organları. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, 
  2. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
  3. Ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun   
      şekilde   yapılmasını sağlamak üzere hazır bulunmak, 
  4. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı    
     olmak, 
  5. Dekanlık ve Bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek, 
  6. Sorumlusu olduğu derslik, atölye vb. mekanlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından 
    gerekli izinleri zamanında almak, 
  7. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, 
  8. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek, 
  9. Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında, toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve 
    sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak, 
10. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 
11. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, 
12. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu 
      çalışmalarına destek vermek, 
13. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 
14. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, 
15. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
16. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
17. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini 
       araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek, 
18. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak, 
19. Anabilim dalı derslerinin, liyakatli ve hiyerarşi dikkate alınarak görevlendirme teklifini hazırlayıp Bölüm 
Başkanı’na sunmak, 
20. Bölüm Başkanı ve Dekan’ın vereceği diğer işleri yapmak 
 
 
 

 

 

          
 

İŞ ÜNVANI  ANABİLİMDALI BAŞKANI 
 

          
 

BAĞLI OLDUĞU MAKAM  BÖLÜM BAŞKANI 
 

   
 

          
 

EMİR ALACAĞI MAKAM  BÖLÜM BAŞKANI,  DEKAN YARDIMCILARI, DEKAN,  
 

          
 

TEMEL GÖREVLERİ 
Bölümün akademik ve idari faaliyetlerine katılmak, anabilim dalı ile  

ilgili çalışmaları yürütmek 

 
 

 

 

 

  
 

       
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 



 

 

                                 İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, bölüm 
başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her 
türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma, 
analiz, sözlü bilgilendirme. 

          

             BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

-Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 
-Yazılı ve sözlü emirler. 
-Havale edilen işlemler, hazırlana çalışmalar. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

                Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı 
Başkanları. 

Bilginin şekli: 

               Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, afiş, davet, 
yüz yüze. 

          
                       İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

                       OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte 
Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, üniversiteler, özel 
kuruluşlar, basın yayın organları.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, 
2. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
3. Ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sorumlu olduğu ders sınavlarının programdaki tarih ve 
saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak üzere hazır bulunmak, 
4. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı 
olmak, 
5. Dekanlık ve Bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek, 
6. Sorumlusu olduğu derslik, atölye vb. mekanlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından 
gerekli izinleri zamanında almak, 
7. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, 
8. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek, 
9. Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında, toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve 
sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak, 
10. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 
11. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, 
12. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu 
çalışmalarına destek vermek, 
13. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 
14. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, 
15. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 ve F2 formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk 
birimine ulaştırmak, 
16. Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak, 
17. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini 
araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek, 
18. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak, 
19. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 

İŞ ÜNVANI  ÖĞRETİM ÜYESİ 

          

BAĞLI OLDUĞU MAKAM  BÖLÜM BAŞKANI 
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM   BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN 

          TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 
gerçekleştirmek için bölüm içerisinde gerekli tüm faaliyetlerinin 
etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 
amacıyla çalışmaları yapmak. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



20. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
21. Sorumlu olduğu ders ve laboratuvar çalışmalarını aksatmadan zamanında yapmak, 
22. İzin ve görevlendirme taleplerini zamanında yapmak, izin ve görevlendirme süreleri tamamlandığında Bölüm 
Başkanlığı’na bildirmek, 
23. Ders telafi programlarını süresi içinde (göreve gitmeden önce) ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunmak, 
24. Bölüm Başkanı ve Dekan’ın vereceği diğer işleri yapmak 
 

İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, bölüm 
başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her 
türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma, 
analiz, sözlü bilgilendirme. 

          

BİLGİ KAYNAKLARI  

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

 Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 
 Yazılı ve sözlü emirler. 
 Havale edilen işlemler, hazırlana çalışmalar. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

                Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı 
Başkanları. 

Bilginin şekli: 

               Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, afiş, davet, 
yüz yüze. 

 

          
İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte 
Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, üniversiteler, özel 
kuruluşlar, basın yayın organları.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/n, 31 ve 36/e 
    açıklanan görev tanımına uygun hareket etmek, 
 2. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
 3. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına 
     yardımcı olmak, 
 4. Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faaliyetlerine destek vermek, 
 5. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 
 6. Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak. Ders ve sınav programında 
     yapılmak istenen değişiklikleri, bölüm başkanlığının bilgisi ve onayından sonra uygulamak, bu konuda 
     öğrencileri önceden bilgilendirmek, 
  7. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına yardımcı olmak, 
  8. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, 
9. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu 
     çalışmalarına destek vermek, 
10. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, 
11. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 ve F2 formlarını zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime 
       ulaştırmak, 
12. Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak. 
13. Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını bölüm başkanına bildirmek, 
14. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına vermek, 
15. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
16. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
17. Sorumlu olduğu ders ve laboratuvar çalışmalarını aksatmadan zamanında yapmak, 
18. İzin ve görevlendirme taleplerini zamanında yapmak, izin ve görevlendirme süreleri tamamlandığında Bölüm 
Başkanlığı’na bildirmek, 
19. Ders telafi programlarını zamanında ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunmak, 
20. Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan ve Dekan yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri 
      yapmaktır. 
 
 
 

İŞ ÜNVANI  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

          
BAĞLI OLDUĞU MAKAM  

ANABİLİMDALI 
BAŞKANLIĞI 

       

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM   ANABİLİM DALI BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN 

          TEMEL GÖREVLERİ 

 

Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleştirmek için bölüm içerisinde gerekli tüm faaliyetlerinin 

etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmaları yapmak. 

 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



                        İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, bölüm 
başkanlığı ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, her türlü yazı, plan, 
liste, görevlendirme, kitap, araştırma, proje. 

          

            BİLGİ KAYNAKLARI  

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

-Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 
-Yazılı ve sözlü emirler. 
-Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 

Bilgilerin temin edileceği yerler:  Bölüm Başkanı, Bölüm Sekreteri, 
Bölüm Başkan Yardımcıları,       Anabilim Dalı Başkanları, Dekan, 
Dekan Yardımcıları, Dekanlık   Birimleri.Bilginin şekli: Kanun, genelge, 
yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, afiş, davet, yüz yüze. 

          
             İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

            OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, 
Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm 
Başkan Yardımcıları, KTÜ ile işbirliği içerisinde olan kurumlar, 
basın ve yayın organları, üniversiteler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/p ve 33. maddelerinde 
     belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek, 
 2. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, yardımcı olmak, 
 3. Mezuniyet töreni ve oryantasyon programı ile ilgili verilen görevleri yapmak, 
 4. Spor şenliklerinde Fakülte’yi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek, 
 5. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, 
 6. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak, 
 7. Uygun görülen toplantı ve temsillere katılmak, 
 8. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak, 
 9. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak, 
10. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 
11. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu 
      çalışmalarına destek vermek, 
12. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
13. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
14. Bölüm ve Dekanlıkta yapılacak her türlü akademik ve idari faaliyetler hususunda yöneticilere destek olmak, 
15. Bölüm Başkanı’nın ve Dekan’ın vereceği diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

İŞ ÜNVANI     ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM    ANABİLİM DALI BAŞKANI       

          EMİR ALACAĞI MAKAM      BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN YARDIMCILARI,  DEKAN,  

          TEMEL GÖREVLERİ  Araştırma ve inceleme yapmak, yüksek lisans ve doktora programlarına 
katılarak aşama kaydetmek, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretim 
üyelerine yardımcı olmak. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, bölüm 
başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her 
türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma, 
analiz, sözlü bilgilendirme. 

          

                BİLGİ KAYNAKLARI  

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

-Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 
-Yazılı ve sözlü emirler. 
-Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 

Bilginin temin edileceği yerler: 

                Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı 
Başkanları. 

Bilginin şekli: 

               Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, afiş, davet, 
yüz yüze. 

          
               İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

               OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte 
Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, üniversiteler, özel 
kuruluşlar, basın yayın organları. 



 

 

1. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara 
katılmak, 
2. İkinci öğretimde görev alacak personele verilecek mesai saatlerini düzenlemek ve idari personeli denetlemek, 
3. Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek 
zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, 
4. Akademik eleman alınması ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak, 
5. Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol etmek, 
6. Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek, 
7. Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek, 
8. Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak, 
 9. Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek, 
10. Personelin kadro ihtiyaçlarını planlamak, 
11. Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak, 
12. Bütçeyi hazırlamak ve yönetmek, 
 13. Savurganlıktan kaçınılmasını sağlamak, Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak, 
14. Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgileri tutmak, güncellemek, 
15. Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak, 
16. İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek, 
17. Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak, 
18. Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek, 
19. Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek, 
20. Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak, 
21. Dekanın ve rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak, 
22. Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak, 
23. Elemanları performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi 
       tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak, 
24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 
25. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
26. Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer idari işleri yapmaktır. 
 

 

 

İŞ ÜNVANI    FAKÜLTE SEKRETERİ 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM    DEKAN   
   

          EMİR ALACAĞI MAKAM   DEKAN- DEKAN YARDIMCILARI 

  
TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini 

Sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını 

Belirlemek, iç denetim çalışmalarına katılmak. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 

sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, liste, onay, form, 

rapor, ödeme emri, dosya, plan, sunu, karar onayı. 

BİLGİ KAYNAKLARI 

   İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

   Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler 

   Yazılı ve sözlü talimatlar 

   Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. 

 

   Bilgilerin temin edileceği yerler: 

   Genel Sekreter,  Daire Başkanlıkları, Dekan, 

   Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Dekanlık Birimleri, 

   Kamu ve özel sektör yetkilileri, 

 

    Bilginin şekli: 

    Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, yüz  yüze, yerinde tespit ve inceleme, görsel 

    yayın  organları. 

          
İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

OLUNAN BİRİMLER 

 
Genel Sekreter,  Dekan, Dekan Yardımcıları,  Bölüm Başkanları, öğretim elemanları, Daire 
Başkanlıkları, kamu ve özel sektör yetkilileri. 

 

 

  

 

 

 

 



 

         

 

1. Fakültede meydana gelen elektrik, onarımlarını yapmak, yapılamayanları ilgililere rapor ederek, 

yapılmasını sağlamak, binanın fiziksel ve teknolojik yapısı ile sürekli hazır durumda olmasını sağlamak. 

2. Binanın korunması, makine, teçhizat ve bina bakım onarımları ile ilgili satın alınacak malzemeler 

konusunda idareye yardımcı olmak, tertip ve düzenle ilgili planlama çalışmalarına katılmak. 

3. Çalışma odalarında ya da sınıflarda meydana gelen onarımları eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

aksatmadan en kısa sürede yapmak. 

4. Fakültenin mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 

5. Zaman ve iş takvimine uygun hareket etmek. 

6. Teknolojiyi yakından izlemek, yenilikler konusunda ilgilileri bilgilendirmek. 

7. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve bu konuda alınan tedbirlere uymak. 

8. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak  

9. Bu birimle ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirmek. 

10. Binanın kullanılmasına ve yerleşim planına katkı sağlamak  
11. Görev yerleri ile ilgili alanların sürekli temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak, tasarruflu hareket etmeye 

özen göstermek. 

12. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek  

13. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 

14. Sivil savunma çalışmalarına katılmak, 

15. Elektrik onarımı ile ilgili görevlerinin can ve mal kaybına yol açma gibi yüksek risk içerdiğini bilmek, risk 

düzeyine uygun olarak tedbirli çalışmak,  Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi 

gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve 

pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak, 

 

 

İŞ ÜNVANI  TEKNİKER 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  FAKÜLTESEKRETERİ 
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM  FAKÜLTE SEKRETERİ 

          

TEMEL GÖREVLERİ 
Elektrik onarımı,  tamiri ve kontrolü ile ilgili İşleri yapmak 

 
 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 
Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin raporlar, 
yerinde tespit, aylık bakım onarım tutanakları, 

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

Yazılı ve sözlü emirler 

Teknik raporlar, tespit tutanakları, uzman bilgileri,   

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri,  Bölüm Başkan ve Yardımcıları 

Bilgini şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge yazı, telefon, faks, e-mail, yüz yüze, yerinde 
tespit. 

          

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

 
Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri, ,  Bölüm 

Başkan ve Yardımcıları, firma yetkilileri. 



 

 

 

1. Fakültede meydana gelen elektrik, su, kapı, pencere, makine teçhizat gibi küçük çaplı onarımları 

yapmak, yapılamayanları ilgililere rapor ederek, yapılmasını sağlamak, binanın fiziksel ve teknolojik 

yapısı ile sürekli hazır durumda olmasını sağlamak, 

2. Tertip ve düzeni ile ilgili planlama çalışmalarına katılmak, 

3. Her türlü Bakım onarım sorunlarını Fakülte Sekreterine ve Bölüm Başkanı iletmek, 

4. Çalışma odalarında ya da sınıflarda meydana gelen onarımları eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

aksatmadan en kısa sürede yapmak, 

5. Fakültenin mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 

6. Teknolojiyi yakından izlemek, yenilikler konusunda ilgilileri bilgilendirmek. 

7. Bölüm Başkanının ihtiyacı doğrultusunda baskı ve fotokopi işlerine yardımcı olmak, 

8. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve bu konuda alınan tedbirlere uymak. 

9. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak  

10. Bu birimle ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirmek. 

11. Binanın kullanılmasına ve yerleşim planına katkı sağlamak  
12. Görev yerleri ile ilgili alanların sürekli temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak, tasarruflu hareket etmeye 

özen göstermek. 

13. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 

14. Fakülte Sekreteri ve ilgili bölüm başkanının vereceği diğer işleri yapmak, 

15. Bölüm arşivinin düzenlenmesine yardımcı olmak, 

16. Binada yapılacak sınavlara hazırlık yapmak 

17. Bölümdeki cihazlara ait bilgisayarların ve projeksiyon cihazlarının bakımının yapılması 

18. Sivil savunma çalışmalarına katılmak, 

19. Elektrik onarımı ile ilgili görevlerinin can ve mal kaybına yol açma gibi yüksek risk içerdiğini bilmek, risk 

düzeyine uygun olarak tedbirli çalışmak,  Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi 

gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve 

pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak, 

İŞ ÜNVANI  TEKNİSYEN 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  FAKÜLTESEKRETERİ 
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM  FAKÜLTE SEKRETERİ 

          

TEMEL GÖREVLERİ 

 

 

Bölüm Laboratuarlarında verilen görevleri yapmak ve çalışma 

ortamlarını temiz ve düzenli tutmak.  
 

 

 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 
Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin raporlar, 
yerinde tespit, aylık bakım onarım tutanakları, 

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

Yazılı ve sözlü emirler 

Teknik raporlar, tespit tutanakları, uzman bilgileri,   

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri,  Bölüm Başkan ve Yardımcıları 

Bilgini şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge yazı, telefon,faks, e-mail, yüz yüze, yerinde 
tespit. 

          

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

 
Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkan ve Yardımcıları,   
Dekanlık Birimleri,  firma yetkilileri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Tertip ve düzeni ile ilgili planlama çalışmalarına katılmak. 
2.  Bölüm evrak akışını sağlamak 
3. Çalışma odalarında ya da sınıflarda meydana gelen onarımları eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatmadan 
en kısa sürede ilgililere bildirmek. 
4. Fakültenin mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 
5. Zaman ve iş takvimine uygun hareket etmek. 
6. Teknolojiyi yakından izlemek, yenilikler konusunda ilgilileri bilgilendirmek. 
7. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak. 
8. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve bu konuda alınan tedbirlere uymak. 
9. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak  
10. Bu birimle ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirmek. 
11. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek  
12. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer benzeri işleri yapmak 

İŞ ÜNVANI  TEKNİSYEN YARDIMCISI 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  FAKÜLTE  SEKRETERİ 
 

   

          EMİR ALACAĞI MAKAM  FAKÜLTE SEKRETERİ,  BÖLÜM BAŞKAN VE YARDIMCILARI 

          GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

      Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

     Yazılı ve sözlü emirler 

     Teknik raporlar, tespit tutanakları, uzman bilgileri,  

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri,  Bölüm Başkan ve Yardımcıları    

Bilgini şekli: 

 Kanun, yönetmelik, genelge yazı,telefon,faks, e-mail, yüz yüze, yerinde 
tespit. 

 

 

 

 

 

          
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

 
Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri,  Bölüm 
Başkan ve Yardımcıları   



 

 

 

 1-Fakülte ile ilgili yazışmaları düzenlemek, dekanlık makamına imzaya çıkarmak. 
 2-Gelen-Giden evrakları kaydetmek, 
 3-Dekanlıkça havale edilen evrakı zimmetle ilgili bölümlere göndermek. 
 4- Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, akademik genel kurul toplantı                      
gündemlerini hazırlamak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak. 
 5-Gündeme alınan evrakları Fakülte Sekreterine vermek, Kurul Kararlarını yazarak, kararların ekleri ile ilgili 
yerlere gönderilmesini sağlamak. 
 6-İç ve dış posta işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. 
7- Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak,  ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek. 
 8-Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek. 
9-Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek. 
10-Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 
11-Yazışmaların kısa ve hatasız olmasına özen göstermek, gereksiz konuları yazışmaya dökmemek  
12-Süreli yazıları takip etmek. 
13-Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 
14-Belgeleri desimal sisteme uygun olarak düzenlemek. 
15-Öğrencilerin disiplin soruşturma işlemlerini takip edip, sonucunda ilgili yerlere bilgi vermek. 
16-İşlerin zamanında ve düzenli olmasına özen göstermek. 
17-Kılık kıyafet yönetmeliğine uymak. 
18-Yılsonunda arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları zamanında imha etmek. 
19-Büroda tehlike yaratabilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlar kullanmamak; her gün odayı terk 
ederken bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat 
etmek. 
20- Fakülte Sekreterinin vereceği diğer idari işleri yapmak. 
 
 

 

 

 

İŞ ÜNVANI  YAZI İŞLERİ BÜROSU  

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM   FAKÜLTE SEKRETERİ 
  

          EMİR ALACAĞI MAKAM   FAKÜLTE SEKRETERİ 

          TEMEL GÖREVLERİ Gelen ve giden evrakları hazırlar, yazışmaları yapar, dosyalarını düzenler. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, 
liste raporlar, duyurular 

 

 

 

           

 

 

 

 

     BİLGİ KAYNAKLARI 

 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

- Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

- Yazılı ve sözlü talimatlar. 

- Havale edilen işlemler. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  

Dekanlık Birimleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. 

Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge yazı, telefon, e-mail, yüz yüze 

          
İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  Dekanlık  

Bölümleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1-Fakültenin personel ile ilgili yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkarmak, ilgili yerlere zimmet,  posta, faks 
ile göndermek. 
 2-Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülen konularla ilgili yazışmaları yapmak. 
 3-Kadrolarla ilgili bilgileri tutmak, kademe veya derece ilerlemesi yapması gereken yardımcı hizmetli 
personelin kararnamelerini hazırlamak. 
 4-Personelin nakil, atama, istifa ve emekli işlemlerini takip etmek. 
 6-Personelin izin, görev ve rapor dönüşü yazılarını hazırlamak, gerekli yerlere bildirmek ve maaşla ilgili 
bilgileri tahakkuk bürosuna vermek. 
 7-Akademik Personelin görev süreleri, yükselme tarihleri, askerlik işlemlerini takip etmek. 
 8-Dekanlık veya kişilerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak. 
 9-İş verimliliği bakımından diğer bürolarla uyum içinde çalışmak, mesai saatlerine riayet etmek. 
10-İstatistik bilgileri tutmak.  
11-Kılık kıyafet yönetmeliğine uymak. 
12-Süreli yazıları takip etmek, fakültenin etik kurullarına uymak iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 
13-Yazıları Desimal Sistemine göre yazmak ve dosyalamak.  
14- Bölüm Başkanı,  Anabilim Dalı Başkanlıklarının atama sürelerini takip etmek ve yeni atama yazılarını 
yazmak. 
15-Yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlilerin süre uzatımlarını takip 
etmek. 
16-Varsa yarı zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını hazırlamak. 
17-İşe başlayan, işten ayrılan emekli olan, nakil giden personellerin işe başlayış ve ayrılış bildirgesinin 
verilmesi. 
18-Personellerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin Sosyal Güvenlik Aktivasyon İşlemlerinin takibi. 
19-Gelişme güçlükleri formlarını hazırlayıp tahakkuk bürosuna vermek. 
20-Gönderilen yazının ikinci nüshasını dosyalamak. 
21-Akademik personelin sicil raporlarını hazırlamak. 
22-Özlük dosyalarının ya da başka diğer yazıların başkaları tarafından görülüp okunması, incelenmesi ya da 
alınmasını önleyecek tedbirleri almak. 
23-Fakülte Sekreterinin vereceği diğer idari görevleri yerine getirmek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İŞ ÜNVANI  ÖZLÜK İŞLERİ 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM   FAKÜLTE SEKRETERİ 
  

          EMİR ALACAĞI MAKAM   FAKÜLTE SEKRETERİ 

          

TEMEL GÖREVLERİ 
Gelen ve giden evrakları hazırlar, yazışmaları yapar,  çalışan tüm 
akademik, idari personelin özlük dosyalarını düzenler. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



İŞ ÇIKTISI 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, 
liste, raporlar, duyuru. 

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

 Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

Yazılı ve sözlü emirler. Havale edilen işlemler. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Fakülte Sekreteri,  Dekanlık Birimleri. 

Bilginin şekli: 

Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, 

yüz yüze iletişim. 

          

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Bölümleri 

 Personel Dairesi Başkanlığı. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1-Ek bordro, harcırah, haberleşme giderleri, gelen-giden evrak ile ilgili günlük işlemlerin takibini       
yapmak. 
 2- Ek ders ve mesai ücretleri ödemeleriyle ilgili görevden ayrılan, rapor, izin, geçici görev gibi durumları 
kontrol etmek, yersiz ödemeyi önlemek. 
 3-Günlük ödenmesi uygun görülen ödeme evrakları hazırlamak,  ödemelerin kanun, tüzük,  
yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek. 
 4-Doğum ve ölüm raporlarının tahakkuk ettirilmesi. 
 5-Personelin icra takibini ve gerekli yazışmaları yapmak. 
 6-Bütçe hazırlama rehberi ile ilgili 3’er yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak. 
 7-Hazırlanan bütçe tekliflerinin bütçe performansı hususunda gerçekleştirme yetkilisi ile görüş ve 
önerileri değerlendirmek 
 8-Bütçe hazırlık görüşmeleri sonrası hazırlanan bütçe verilerinin e-bütçe sistemine girilip onaylama 
işlemini gerçekleştirmek. 
 9-Harcama birimlerince yıl içerisindeki harcamaları gösterir ayrıntılı finans programlarını hazırlamak. 
10-Serbest bırakılan ödeneklerin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasına ve ödenek üstü harcama 
yapılmamasına özen göstermek. 
11-Görev yetki ve sorumluluklarında amiri bilgilendirmek, görüş ve önerileri sunmak.  
12-Ödemesi yapılan tahakkuk evraklarının dosyalanması ve arşiv yönetmeliğine titizlik gösterilmesi. 
13-F1-F2- Formlarının ders görevlendirmesi (YKK) ile kontrollerinin yapılması. 
14-Çalışılan tahakkuk biriminin ehemmiyeti konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi. 
15-Satın alma ve ayniyatla ilgili ödeme evraklarının hazırlanması. 
16-Muhasebe birimine giden evrakların ödenmesi ve hesaplarına aktarım sürecindeki banka işlemlerinin 
takibi. 
17-Personelin SGK işlemleri ile ilgili aylık kesenek bildirimlerinin gönderilmesi; işe giriş ve ayrılış 
bildirgelerinin verilmesi. 
18-Personelin özlük ve mali bilgilerini takip etmek, düzenlemek; belgeleri evrak ve bilgisayar ortamında 
güncel tutmak. 
19-Personelin maaşları ile ilgili istenen yazıları hazırlamak. 
20-Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer idari görevleri yerine getirmektir. 

 

 

 

BİRİMİ  FEN FAKÜLTESİ 

          İŞ ÜNVANI  TAHAKKUK MEMURU 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  FAKÜLTE   SEKRETERİ 
   

          EMİR ALACAĞI MAKAM  FAKÜLTE SEKRETRİ  

          

TEMEL GÖREVLERİ 

Fakültenin ek ders, yolluk,  maaş, bütçe hazırlık, personelin 
özlük ile aile durum bilgilerinin güncellenmesi ve diğer 
harcamalar ile ilgili işlemlerin takibi düzenlenmesi ve 
yazışmaların yapılması. 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 

 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
Dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, 
defter, form, liste, talep formu, taşınır mal kayıtları, depo giriş ve 
çıkış evrakları. 

          

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

- Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

- Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. 

- Fatura, malzeme listeleri, şartnameler, tanıtım belgeleri. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, 
Daire Başkanlıkları ve diğer kuruluşlar. 

Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze. 

          

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 
Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  Dekanlık, Birimleri, 
Daire Başkanlıkları,  diğer firma, temsilcileri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  1- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim 

hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, 

2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan 

kullanıma verilmesine engel olmak, 

3. Demirbaş ve diğer malzemelerle ilgili kayıtları muhasebe kayıtları ile kontrol ederek mutabakatını sağlamak,  

4. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yürütmek, 

5. Gerek ürün gerekse malzemenin her türlü giriş ve çıkışlarında diğer ilgililerle koordineli çalışarak formları düzenlemek 

ve düzenlenen formları kontrol ederek varsa noksanlıkları gidermek, kayıtları usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları 

yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek, 

6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, 

7. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, 

8. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, 

9. Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak barkotlarını yapıştırmak, zimmetlerini yapmak, 

demirbaş listesini odalara asmak, 

10. Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya 

ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak, 

11. Bağış ve hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak, 

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

imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

13. İhtiyaç taleplerinin planlı ve bir takvime bağlı olarak verilmesini sağlamak, 

14. Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 

15. Birimi ile ilgili bilgilerin yedeklerini almak, 

16. Fakülte etik kurallarına uymak,  

17. Görevlerinin hassas ve çok yüksek risk içerdiğini bilmek ve buna uygun hareket etmek, 

18. Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, 

yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak, 

19. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

Ambar Memuru   Görevleri 
20. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılan her türlü malzemeyi cins ve niteliklerine göre 

sayarak teslim almak, tasnif etmek, depoda ayrılan yerlerine koymak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen 

taşınırları sorumluğundaki depoda muhafaza etmek, 

21. Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için 

havalandırma, kurutma, nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme gibi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

BİRİMİ  FEN FAKÜLTESİ 

          İŞ ÜNVANI  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru 

          BAĞLI OLDUĞU MAKAM  FAKÜLTE   SEKRETERİ 
   

          EMİR ALACAĞI MAKAM  FAKÜLTE SEKRETRİ  

          

TEMEL GÖREVLERİ 

Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 
mevzuat hükümlerine göre ambar ve kullanıcılara giriş çıkışını 
yapmak, mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak, alınan 
malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını sağlamak, 
yılsonunda sayım işlemlerini yaparak ilgili yerlere göndermek 

  
 

       GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



Ambar sayımı, stok kontrolü ve giriş çıkışlarını yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına 
düşen taşınır ve diğer tüketim malzemesi ihtiyaçlarını harcama yetkilisine bildirmek, ihtiyaçları izleyip zamanında temin 
edilmesini sağlamak, depodan malzeme çıkışını talep formu ile yapmak ve ilgililere teslim etmek, 

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

önleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek, özellikle depoların büyük zarara neden olan yangın ve su 

baskını gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 

23. Sorumluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak, 

24. Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak, 

25. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek 

 

 

 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 

 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
Dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, 
defter, form,liste, talep formu, taşınır mal kayıtları, depo giriş ve 
çıkış evrakları. 

          

BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

- Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

- Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. 

- Fatura, malzeme listeleri, şartnameler, tanıtım belgeleri. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, 
Daire Başkanlıkları, ve diğer kuruluşlar. 

Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze. 

          
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri,  Dekanlık,Birimleri, 
Daire Başkanlıkları,  diğer firma,temsilcileri. 

 

 

 


