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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMLARI 
İŞ ÜNVANI/ KADROSU Fakülte Sekreteri /Fakülte Sekreteri  
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ Dekan 

ASTLARI Tüm idari personel 

GÖREVİN KISA TANIMI 
Mayıs 2018/3 

Fakültenin idari hizmetlerini yürütmek. 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,  

2. Fakültenin tüm idari personelinin verimli, düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak, gerekli 

denetim ve gözetimi yapmak, 

3.  İdari personelin kadro ihtiyacını belirlemek, 

4. Faaliyet Raporu, iç kontrol, stratejik plan, performans göstergeleri, hazırlama çalışmalarına 

katılmak, sonuçlarını takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, 

5. Gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmek  

6. Personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli 

bilgileri sağlamak,  

7. Dekan veya dekan yardımcılarının imzasına sunulacak yazıları parafe etmek, 

8. Akademik personel alımında başvuru, sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe   

iletilmesini sağlamak,  

9. Eğitim-Öğretim için gerekli araç-gereç ve malzemelerin zamanında temini, dağıtımı, bakım 

ve onarımını sağlamak,  

10. Fakülte bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatın bakım onarımı için gerekli çalışmalarda 

bulunmak,  

11. Fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde idari personelin izinlerini düzenlemek ve sağlık 

raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygulamak,  

12. Fakülte kurulu ve yönetim kurullarına katılarak oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak, 

alınan kararları yazmak, dağıtımı ve dosyalanmasını sağlamak,  

13. ÖSYM ve AÖF vb. sınavlarda  binanın düzenini sağlamak,  

14. İdari bina ve dersliklerde düzeni ve temizlik hizmetlerini kontrol etmek, fiziki alt yapı 

sorunlarının giderilmesini sağlamak,  

15. Onay gerektiren evrakları tasdik etmek,  

16. Fakültenin resmi açılışlar, tören ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarını yapmak,  

17. Fakültede eğitim-öğretim etkinliklerinin güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli 

hazırlıkları yapmak,  

18. Evrakların arşivlenmesini sağlamak,  

19. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,  

20. Fakültenin etik kurallarına uymak,  

21. Fakülte bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek, bütçe 

kullanımında gerekli tedbirleri almak üzere dekan ve yardımcılarına yardım etmek,   

22. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  



İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, liste, onay, rapor. 

 
 
BİLGİ KAYNAKLARI 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:  

 Resmi yazılar, kanunlar, yönetmelik ve genelgeler, yazılı ve 
sözlü talimatlar, havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar 

Bilginin şekli:  

 Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, yazılı ve 
görsel yayın organları, sözel bilgi, yerinde inceleme 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Yazı İşleri, Bölüm Sekreterleri, Bölüm 
Başkanları,  Tahakkuk, İdari ve Akademik Personel, İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,  

İLETİŞİM ŞEKLİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), KBS, MYS, KAYSİS, DMİS, yeni 
Harcama Yönetim Sistemi,  e-bütçe, yazı, telefon, internet, yüz yüze 

ÇALIŞMA ORTAMI Dekanlık Büro 

ÇALIŞMA SAATLERİ 08.00-12.00, 13.00-17.00 yetkili amirin uygun gördüğü diğer zamanlar. 

                                                  
 
         Onay 
 
Handan HACIAHMETOĞLU          Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR                   
        Fakülte Sekreteri       Dekan  
 


