
 


  

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   DEKANLIK YÖNETİMİ 
İŞ ÜNVANI  DEKAN 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

  
REKTÖR 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

 
REKTÖR 

TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, kurullara 
başkanlık eder. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
1. 2547 sayılı 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. Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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 İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 
 

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. 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   DEKANLIK YÖNETİMİ 
İŞ ÜNVANI  DEKAN YARDIMCISI 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN 

TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını yürütmek 
ve denetlemek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun 
hareket etmek. 

2. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak. 
3. Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını 
izlemek, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak. 
4. Akademik ve İdari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu 
konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak. 
5. Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlemek. 
6. Fakülte ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak. 
7. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması. 
8. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek. 
9. Eğitim-öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları incelemek. 
10. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek. 
11. Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, her türlü burs işlemlerini 
yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek. 
11. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek. 

12. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 
13. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek. 
14. Sağlık Bilimler Enstitüsü ile ilgili ilişkileri sürdürmek. 
15. Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 
16. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, 
teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek. 

17. Öğrenci staj taleplerini incelemek. 
18. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için 

oluşturulacak gruplara başkanlık etmek. 
19. Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde 
kullanılmasını denetlemek, bilgisayar laboratuvarlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak. 
20. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu yapılacak toplantılara başkanlık 
etmek, 

21. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını 
tespit etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek. 

22. Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak. 

23. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak. 
24. ERASMUS, FARABI ve MEVLANA programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı 
olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak. 
27. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek. 



28. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevleri 
bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 

29. Dekanın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır. 
 

 

 

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, 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. 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   DEKANLIK YÖNETİMİ 
İŞ ÜNVANI  DEKAN YARDIMCISI 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN 

TEMEL GÖREVLERİ İdari ve Mali İşlerle ilgili çalışmaları yürütmek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

1.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun 
hareketetmek. 

 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.Laboratuvarlarla 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.  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. İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek. 

13. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak. 
14. Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak. 
15. Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. 
16. ÖSYM ve Açık öğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek. 
17. Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu hazırlamak. 
18. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak 

19. Fakültede açılacak (KTÜ dışından ve özel amaçlı) kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş 
ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek. 

20. Temizlik hizmetlerini kontrol etmek. 

21. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak. 
22. Dekanın  uygun göreceği diğer işleri yapmaktır. 
 

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. 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI 
İŞ ÜNVANI  ANABİLİM DALI BAŞKANI 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, BÖLÜM BAŞKANI 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, BÖLÜM BAŞKANI 

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

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
1. 2547 sayılı 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, laboratuvar vb. mekânlarda 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, FARABİ ve MEVLANA 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 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. 

 



 


  

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BÖLÜM BAŞKANLIĞI 
İŞ ÜNVANI  ÖĞRETİM ÜYESİ 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

 

 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI 

TEMEL GÖREVLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
1. 2547 sayılı 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, FARABİ ve MEVLANA 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. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık 
nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek. 
17. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak. 
18. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 
19. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 
20. Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak. 
21. 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: 
 

 



 
 
 

 

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. 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BÖLÜM BAŞKANLIĞI 
İŞ ÜNVANI  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKANLIK YÖNETİMİ, BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKANLIK YÖNETİMİ, BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

TEMEL GÖREVLERİ Araştırma ve inceleme yapmak, yüksek lisans ve doktora programlarına 

katılarak aşama kaydetmek, eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı 
olmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. 2547 sayılı 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, bunların gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmak. 

 3. Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak. 

 4. Spor şenliklerinde Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek. 
 5. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak. 
 6. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak. 
 7. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak. 
 8. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak. 
 9. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 
10.Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması 
zorunlu çalışmalarına destek vermek. 
11. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 
12. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 
13. Bölüm ve Dekanlıkta yapılacak her türlü akademik ve idari faaliyetler hususunda yöneticilere 

destek olmak, toplantı ve temsillere katılmak. 
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 kişiler: 
 Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, 
Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Ana Bilim 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. 
 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ 
İŞ ÜNVANI  FAKÜLTE SEKRETERİ 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN- DEKAN YARDIMCILARI 

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 

 
1. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve 
toplantılara katılmak. 
2. İdari 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, 
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 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, Şube Müdürü, 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 İnceleme, Görsel Yayın Organları. 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

 

Genel Sekreter, Emniyet Müdürlüğü, Dekan, Dekan Yardımcıları, Şube 
Müdürü, Bölüm Başkanları, Öğretim elemanları, Daire Başkanlıkları, 
Kamu ve Özel sektör yetkilileri. 

 



 


  

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 
İŞ ÜNVANI  BÖLÜM SEKRETERİ/TEKNİSYEN, BİLG.İŞL. KORUMA GÖR.-

MEMUR 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

BÖLÜM BAŞKANI, FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

BÖLÜM BAŞKANI, FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmak, Bölümün öğrenci işleri 
hizmetlerini yürütmek, akademik ve idari işleyişi düzenlemek 
konusunda Bölüm Başkanı ile işbirliği halinde olmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
 
1. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
2. Bölüme gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak. 
3. Bölümle ilgili kurul çağrılarını ve kararları yazarak ilgililere duyurmak. 
4. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini alıp işleme koymak ve sonuçlandırmak. 
5. Bölüm başkanının idari ve akademik telefon görüşmeleri ve randevularını düzenlemek. 
6. Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını sağlamak. 
7. Bölüm personelinin izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını tutarak gerekli yazışmaları yapmak, 
göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte ilgili birime 
ulaştırmak. 
8. Yüksek lisans, doktora yapmakta olan araştırma görevlileri ve bu amaçla yurtdışında bulunanların 
dosyalarını hazırlamak, istendiğinde ilgililere vermek. 
9. Bölümle ilgili öğrenci sayıları, başarı durumları, mezun sayıları, derslerle ilgili dökümanlar, 
öğretim elemanlarının kadro durumları vb. istatistiksel bilgileri bir dosya halinde tutarak güncellemek 
ve istendiğinde amirlerine vermek. 
10. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol 
ederek panodan kaldırmak. 
11. Öğretim elemanları ile ilgili F1 ve F2 formlarının kurallara uygun olarak eksiksiz hazırlanmasını 
ve zamanında tahakkuk bürosuna gönderilmesini sağlamak. 
12. Mesai saatlerine uyarak sekreterliğin açık tutulmasını sağlamak. 
13.Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve sınav 
programlarının yazılmasında, kontrolünde görevlilere yardımcı olmak; zamanında ilan edilmesi ve 
öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak. 
14. Bölüme ait resmî belge ve bilgileri ilgisiz kişilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, 
işlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak. 
15. Yasa ve yönetmelikler konusunda soru soran öğrencileri başka birimlere göndermeden 
bilgilendirmek, daha çok birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu (kayıt, derse yazılım, sınav, 
rapor, disiplin v.b. gibi) konularda kendilerine yardımcı olmak; bu amaçla, özellikle öğrencilerle ilgili 
değişen yasa ve yönetmelikleri takip ederek yanlış bilgilendirmeyi önlemek. 
16. Raporlu ve diğer özrü bulunan öğrencileri dikkatlice takip ederek haklarını almalarını sağlamak, 
bilgileri korumak, sayısal ortamda yedeklerini almak. 
17. Bölüm Başkanlığı ve çalıştığı odadaki demirbaş eşyaya sahip çıkmak, korumak, temizliğinin 
yapılmasını sağlamak; bölümün temizlik iş ve ihtiyaçlarını takip etmek. 



18. Bölüm öğretim elemanlarının iletişim bilgilerini tutarak, gerektiğinde iletişim kurmak. 
19. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu önemli bilgiler, listeler, akademik takvim, sınav kuralları, disiplin 
cezaları, ders planları, resmi tatil günleri, sınav programları, sınav sonuçları, önemli duyuruları v.b 
panolara asarak salonlarda, öğretim elemanlarına ait kapıların önlerinde ya da bölüm sekreterliğinin 
odasında gereksiz yere bekleme ve gürültü yapılmasını önlemek. 
20. Bölüme ait her türlü evrakın masa üstlerinde ya da herkesin görüp, okuyabileceği yerlerde 
bırakılmasını önlemek. 
21. Güvenlik ve tehlikelere karşı koymak açısından, odadan kısa süreli ayrılmalarda bile gerekirse 
kapıyı kilitli tutmak ya da yerine birini bırakmak; gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak, odalarda 
ısıtıcı, elektrik ocağı ve benzeri aletleri kullanmamak; özellikle akşam odadan ayrılırken ve hafta 
sonları, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek. 
22. Yıllık ve diğer idari izinlerin işleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak şekilde istenmesine 
dikkat etmek. 
23. Kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında istenip temin edilmesini sağlamak. 
24. İç ve dış posta işlemlerinin yazı işleri ile birlikte yürütülmesini ve bölüme ait posta ve diğer 
evrakların her gün dekanlıktan alınıp, ilgililere dağıtılmasını sağlamak. 
25. Kılık ve kıyafet kurallarına uymak. 
26. Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 
27. Bölüm Başkanın eğitim-öğretim ile ilgili ve Fakülte Sekreterinin vereceği idari diğer işleri 
yapmaktır. 
İŞ ÇIKTISI 
 
 

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

BİLGİ KAYNAKLARI 
 
 
 
 
 

işin 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 
 

Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı 
Başkanları, Öğretim elemanları. 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   DEKANLIK SEKRETERLİĞİ 
İŞ ÜNVANI  DEKAN SEKRETERLİĞİ/MEMUR 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Dekanın haberleşme ve randevularını düzenler, dekanlığa gelen 
misafirleri ağırlar, 
dekanın uygun göreceği yazışmalarını yapmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
1. Dekanın telefon görüşmelerini ve gerekli birimlerle iletişimini sağlamak, randevularını 
düzenlemek. 
2.Dekanlık makamına gelen ziyaretçilerin görüşme öncesi belli bir düzen içinde ağırlanmasına 
yardımcı 
olmak ve görüşmeleri sağlamak. 
3.Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi önemli 
toplantıları 
dekana hatırlatmak. 
4. Dekanın ziyaretçilerini ve arayanlarını günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not 
etmek,dekanı bilgilendirmek ve iletişimini sağlamak, dekana ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek. 
5. Dekana ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak 
zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak. 
6. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, 
sürekli güncel kalmalarını sağlamak. 
7. Telefon konuşmalarında son derece kibar ve saygılı bir ses tonu kullanmaya dikkat etmek, kısa ve 
gerekli ifadelerle görüşmeyi en doğru şekilde tamamlamak. 
8. Dekanlığa gelen misafirleri ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgililere yönlendirmek, dekanın zamanını 
iyi kullanmasına yardımcı olmak. 
9. Dekan odasına girenleri denetlemek, ilgisiz kişilerin girmesine engel olmak, dekan olmadığı 
zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlamak. 
10. Dekanlığa ait telefon ve faks cihazının ekonomik kullanılmasına özen göstermek. 
11. Dekanlığa gelen mektup, faks notlarının anında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak. 
12. Basın ve yayın organlarını izleyerek ilgili konuları dekana bildirmek, bu yayınları saklamak. 
13. Kılık kıyafetine dikkat etmek, güne bakımlı ve dinamik başlamayı benimsemek. 
14. Büronun mesai saatlerine uygun zamanlı açılıp kapatılmasını sağlamak. 
15. Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kişisel kullanımına engel 
olmak. 
16. Sekreterliğin ve dekanlığın temizlik ve bakımını kontrol etmek ve temiz tutulmasına özen 
göstermek. 
17. Dekanlıkta ihtiyaç duyulan araç-gereç ile ikram malzemelerini kontrol edip, teminini sağlamak. 
18.Dekan, dekan yardımcıları ve fakülte sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 
İŞ ÇIKTISI 

 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin dekana 
sunulmaya hazır, kontrol 
edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, telefon, mesaj, faks yazısı, 



gündem, afiş, mektup, kargo, 
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: 
 -Rektörlük ve Birimleri, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri ve diğer 
kuruluşlar.. 
Bilginin şekli: 
 -Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e-mail, faks yazısı, yüz 
yüze iletişim. 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

 

Rektörlük ve birimleri, diğer kurumlar, dekan, dekan yardımcıları, 
fakülte sekreteri, 
dekanlık birimleri 

 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   TAŞINIR KAYIT VE KONTROL 

İŞ ÜNVANI  TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ/TEKNİKER 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

 DEKAN 

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 

 

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. İhale yoluyla doğrudan teminle yapılan satın almalara ait faturaların ödeme emrine bağlanarak 
ödenmesi. 

15. Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. 
16. Birimi ile ilgili bilgilerin yedeklerini almak. 

17. Fakülte etik kurallarına uymak. 
18. Görevlerinin hassas ve çok yüksek risk içerdiğini bilmek ve buna uygun hareket etmek. 
19. 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. 
20. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
21. 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. 
22. 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, 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. 

23. 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. 
24. Sorumluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak. 
25. Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak. 
26. 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. 

 



 

 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BÖLÜM BAŞKANLIKLARI 
İŞ ÜNVANI  KİMYAGER/UZMAN 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Uzmanlık alanına giren Laboratuvarlarında verilen görevleri yapmak ve 

çalışma ortamlarını temiz ve düzenli tutmak. 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. Uzmanlık alanına giren cihaz ve sistemlerin işleyiş ve kullanımını düzenlemek, çalışır halde 
tutulmalarını sağlamak 

2. Uzmanlık alanına giren laboratuvarlarda meydana gelen onarımları bir plan ve sıra düzeninde 
vakit geçirmeden gidermek, bakım sözleşmeleri ile yakından ilgilenerek, yapılanları takip etmek, 
bunlarla ilgili sözleşme metinlerini ve raporları tutmak, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan 
raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek 

3. Sorumlu olduğu laboratuvar çalışmalarında öğrencilere ve öğretim üyelerine yardımcı olmak 

4. Uzmanlık alanına giren teknolojiyi yakından takip etmek 

5. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak 

6. Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak 

7. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 
8. Dekan ve Fakülte Sekreterinin vereceği uzmanlık alanına giren diğer işleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
Dekana, Fakülte Sekreterine sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü 
yazı, belge, form, liste, duyuru, rapor. 

BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:   
Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler, Yazılı ve sözlü 
talimatlar, Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar  
 

Bilgilerin temin edileceği yerler:   
Daire Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri, Fakülte Sekreteri, 
Dekanlık Birimleri, Öğretim Üyeleri ve Bölüm Başkanlıkları ve 
Sekreterlikleri.  

 

Bilginin şekli:   
Yazı, telefon, e-mail, yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze. 
 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim 
Üyeleri ve Elemanları. 



 

 



 


  

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BÖLÜM BAŞKANLIKLARI 
İŞ ÜNVANI  MEMUR/HİZMETLİ 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Bölüm laboratuvarları’nda verilen görevleri yapmak ve çalışma 
ortamlarını temiz ve düzenli tutmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. Özellikle, makine teçhizat ve bina bakım onarımlarında satın alınacak malzemeler konusunda 

idareye destek olmak, yapım çalışmalarını izlemek, ilgilileri  bilgilendirmek,  
2. Laboratuvarlarda meydana gelen onarımları bir plan ve sıra düzeninde vakit geçirmeden 

gidermek, 

3. Yapılan işi kendi işi, fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak,  
4. Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 
5. Görevi ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek, 
6. Bakım sözleşmeleri ile yakından ilgilenerek, yapılanları takip etmek, bunlarla ilgili sözleşme 

metinlerini ve raporları tutmak, 
7. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 

8. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının 
yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti 
belgelerini muhafaza etmek,  

9. Sorumlu olduğu laboratuvar çalışmalarında öğrencilere ve öğretim üyelerine yardımcı olmak, 
10. Öğrenci deney düzeneklerini hazırlamak, 
11. Yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli ekipmanı hazır bulundurmak ve eksik olanları 

tamamlatmak, 

12. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 
 

 

 

İŞ ÇIKTISI 

 

 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
Dekana, Fakülte Sekreterine  sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü 
yazı, belge, form, liste, duyuru, rapor. 

BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:   
Resmi Yazılar, Kanunlar, Yönetmelik ve Tebliğler, Yazılı ve sözlü 
talimatlar, Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar  
 

Bilgilerin temin edileceği yerler:   
Daire Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri, Fakülte Sekreteri, 
Dekanlık Birimleri, Öğretim Üyeleri ve Bölüm Başkanlıkları ve 
Sekreterlikleri.  

 

Bilginin şekli:   
Yazı, telefon, e-mail, yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze. 
 



İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

 

Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim 
Üyeleri ve Elemanları. 

 



 

 


  

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   BİLGİ İŞLEM 

İŞ ÜNVANI  BİLGİSAYAR VE WEB SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri 

TEMEL GÖREVLERİ Fakültede kullanılan bilgisayarları kurmak, teknik sorunlarını 
gidermek, internet problemlerini çözüme kavuşturmak, teknoloji  
sınıflarını hazır halde tutmak, fakültenin web sayfasını güncel tutmak 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

1. Hassas ve çok yüksek riskli bir görevde bulunduğunu bilerek buna göre hareket etmek ve bu 

konuda amirlerinden alacağı emirleri titizlikle uygulamak,  
2. Makine teçhizat ile ilgili satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olmak,  
3. Bilgisayar sisteminin bulunduğu odanın güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz 

kişilerin girmesini engellemek,  
4. Teknolojiyi yakından izlemek,  
5. Akademik ve idari personele bilgisayarın kurulması ve kullanılması konusunda yardımcı 

olmak,  

6. İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,  
7. Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun 

programları araştırarak satın alınmasını sağlamak,  
8. Sınıflarda bulunan projeksiyonlar ile amfilerdeki ses sistemlerinin kullanılması için öğretim  

elemanlarına yardımcı olmak.  
9. Öğrenci kulüplerinin bilişim konusundaki taleplerini karşılamak,  
10. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek 

11. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,  
12. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,  
13. Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak 

14. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak. 
 

İŞ ÇIKTISI 
 
 

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her  
türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, web  
sayfası, donanım, yazılım, yerinde tespit 

BİLGİ KAYNAKLARI 
 
 
 
 
 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:  
Kanunlar, Resmi Yazılar, Yönetmelik ve Genelgeler.  

Yazılı ve sözlü talimatlar, Havale edilen işlemler.  
Donanımla ilgili yedek parça, teknik servis malzemesi, garanti  
belgeleri, yazılım programları, web sayfasına aktarılacak güncel  
bilgiler, bina planı.  
Bilgilerin temin edileceği yerler:  
Fakülte Sekreteri, Teknik Servis, Dekanlık Birimleri, Bilgi İşlem  
Daire Başkanlığı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  



Bölümü  

Bilginin şekli:  
Kanun, Yönetmelik, Yazı, Telefon, E-mail, Yüz yüze,  

Yerinde tespit. 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 
 

Yazı, Telefon, İnternet, Yüz yüze, Yerinde inceleme 

 



 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   YAZI İŞLERİ-ÖZLÜK İŞLERİ 
İŞ ÜNVANI  YAZI İŞLERİ-ÖZLÜK İŞL. BİRİMİ/ŞEF 

BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

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

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

1. Fakültenin yazışmalarını düzenler, imzaya çıkacak yazıları hazırlar, ilgili yerlere ulaşmasını 
sağlar. 

2. Gelen-giden evrakları kaydeder, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere gönderir. 
3. İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini organize eder. 
4. Tüm fakülte personelinin kadrolarını tutar    
5. Elemanların izin /görev/ rapor dönüşü göreve başlama yazılarını takip eder ve hazırlar. 
6. Bütün görevlendirmeleri, rapor, izin alan personeli, işe başlama tarihlerini tahakkuk bürosuna 

bildirir.  

7. Akademik personelin görev sürelerini, yükselme tarihlerini, askerlik işlemlerini takip ederek, 
zamanından önce fakülte sekreterine bildirir, gerekli yazışma ve başvuruların yapılmasını sağlar, 
hak sahiplerini uyarır.  

8. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini 
önlemek,  Dekan ve Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten 
kaçınmak. 

9. Özlük dosyalarının ya da diğer yazıların başkaları tarafından görülüp okunması, incelenmesi ya da 
alınmasını önleyecek tedbirleri almak. 

10. Çalışma sırasında temel amaç olan çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak. 
11. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek. 
12. Fakülte ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistiki bilgileri tutmak. 
13. Yazışmaların kısa, anlaşılır, temiz, hatasız, ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek. 

14. Bölümlerden gelen her türlü evrağı kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek. 
15. Bölümü ilgilendiren başvuruların dekanlığa yapılmasını önlemek. 
16. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak . 
17. Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak. 
18. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik, 

işlemleri onaylatmaktan kaçınmak. 
19. Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak. 
20. Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları zamanında imha etmek 

ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek.  
21. Evrakları desimal sisteme uygun olarak tarih sırasına göre düzenlemek, arandığında kolayca 

bulunabilmesini sağlamak. 
22. Tedbir ve yapılan işlemin anlaşılırlığı açısından, üst makamlara, diğer kuru ve kuruluşlara 

gönderilen evrakları mutlaka bir nüshasını muhafaza etmek, ya da fotokopisini almak. 
23. Tasarrufa yönelik olarak, gereksiz yazışmalardan kaçınmak, yerine göre yazıları sadece ilgili birim 

ya da kişiye göndermek, yazıları iyi okuyup anlamak ve ona göre tasnif etmek. 
24. Büroda tehlike yaratabilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlardan uzak durmak, her gün 

odayı terk ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin 
kapalı tutulmasına dikkat etmek. 

25. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.   



 

 

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, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Öğrenci İşleri DaireBaşkanlığı. 
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. 

 



 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

ALT BİRİMİ   TAHAKKUK BÜROSU 
İŞ ÜNVANI  TAHAKKUK BÜROSU BİRİMİ/BİLG.İŞL.HİZMETLİ-MEMUR 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

 DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin satın alma, yolluk, maaş, ek ders ve diğer harcamaları ile 
ilgili evrakları düzenlemek,  yazışmaları yapmak, yolluk, maaş, bütçe 
hazırlık, personelin özlük ile aile durum bilgilerini güncellemek 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
1. Fakültede yapılacak harcamaların evrakını hazırlayıp, muhasebeye iletmek ve takip etmek, 
2. Harcamalarla ilgili defter ve dosyaları tutmak, 
3. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak, 
4. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı 
ödeme yapılmamasına özen göstermek, 
5. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı 
olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlamak, 
6. Zaman çizelgesine uymak, 
7. Personelin maaşları ile ilgili istenen yazıları hazırlamak, 
8. Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek, bitenler için zamanında Fakülte 
Sekreterinden talepte bulunmak, 
9. Her türlü ödemelerle ilgili anlaşma yapılan banka ile bağlantı kurarak gerekli disket, belge ya da 
bilgiyi ulaştırmak, 
10. Yapılan işi kendi işi, fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak çalışmalarda 
doğruluk, hızlılık ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 
11. Kılık - kıyafet yönetmeliğine uymak, 
12. Sağlık giderleri ile ilgili bilgi ve belgelerin (Özlük İşleri Bürosu ile koordineli bir şekilde) 
zamanında temin edilmesini sağlamak, 
13. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, özlük işleri 
bürosu ile birlikte, takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 
14. Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken F1, F2 ve 
benzeri belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep 
olabilecekleri amirlerine bildirmek,  
15. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını 
sağlamak, 
16. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, zamanı dolanları kurallara uygun olarak imha 
etmek, 
17. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar 
doğrultusunda ödemeleri yürütmek, 
18. Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi 
ve belge vermekten kaçınmak,  
19. Kişi ya da kuruluşlara yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi 
zamanında amirlerine bildirmek, 
20. Ödemelere esas teşkil edecek her türlü belge ve bilgiyi, istenmesine rağmen zamanında teslim 
etmeyen kişileri, amirlerine bildirmek,  
21. Bütçe çalışmalarına katılmak, 
22. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak, SGK’a aktarmak, 



23.  Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.    
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, Şube Müdürü, 
Dekanlık Birimleri, Daire Başkanlıkları, Devlet Malzeme Ofisi 
ve Diğer kuruluşlar. 
Bilginin şekli: 
Kanun, Yönetmelik, Genelge, Yazı, Telefon, E-mail, Yüz yüze 
 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 
Birimleri, Daire Başkanlıkları, Devlet Malzeme Ofisi, Diğer 
Firma,Temsilcileri. 

 



 

 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

İŞ ÜNVANI  TEMİZLİK ELEMANI 
BAĞLI OLDUĞU 
MAKAM 

DEKAN 

EMİR ALACAĞI 
MAKAM 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Birim işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak 
2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve 

görev yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek 
3. Binayı periyodik aralıklarla dolaşırken gereksiz olarak yanan lambaları söndürmek, kapı ve 

pencereleri kapatmak, elektrik ve su kesilmelerine karşı dikkatli olmak, ilgilileri uyarmak 
4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere 

ulaşmalarına yardımcı olmak 
5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları 

ilgililere bildirmek 
6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini 

aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak 
7. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak 
8. Bölümler içinde ya da fakülte bünyesinde görev yapılan herhangi bir birimde, bütün iç 

donatıların (derslik, oda, çalışma alanları, laboratuvar, fuaye vb.) temizliğini haftada en az bir 
kez yapmak 

9. Kapalı mekânlar içinde ve dışında çöplerin toplanması konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermek 

10. Özellikle kâğıt atıkların ayrı depolama alanlarında toplanabilmesi için gerekli organizasyonu 
yapmak (gerekirse kağıt atık toplama kutuları temin etmek ve uygun yerlere yerleştirmek) 

11. Özellikle laboratuvar alanlarında her türlü makine ve teçhizatın temizliğini yapmak, tozunu 
almak 

12. Bölüm dışında “dekanlık tarafından belirlenen temizlik bölgelerini” haftada en az iki kez 
temizlemek 

13. Özellikle tuvalet v.b ıslak alanların temizliğini her gün yapmak 
14. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak 
15. Dekanlık tarafından ayrıca tebliğ edilen yazılı ve sözlü taleplere anında katılmak. 

 
 

BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 
Yazılı ve sözlü talimatlar 
Bilgilerin temin edileceği yerler: 
Bölüm Başkanlığı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim 
Üyeleri, Bölüm Sekreterlikleri 
Bilginin şekli: 
   Yazı, telefon, yüz yüze 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 
OLUNAN BİRİMLER 

Bölüm Başkanları ve Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm 
Sekreteri, Bina 



 Sorumlusu 
 


