
 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Fakülte Sekreteri 

Üst Yönetici   Dekan  

Görevli Personel Nermin GÜNEŞ 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 
 Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33.maddesi uyarınca 

gerçekleştirme görevlisi görevini yürütmek, 
 Akademik ve idari personelin maaş ve yollukları ile ders ücretlerinin hazırlanmasını ve 

tahakkuk ettirilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek 
durumlarının denetim ve takibini yapmak, 

 Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapmak. 
 Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere 

dağıtılmasını sağlamak, 
 Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Rektörlük Makamına ve 

diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak, 
 Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi 

yönlendirilmesini sağlamak, 
 Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin 

sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv yönetmelikleri doğrultusunda 
arşivlenmesini sağlamak, 

 Fakültenin protokol, basın ve halkla ilişkiler ile ilgili iş ve işlemlerini düzenlemek, 
 Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında Taşınır Kontrol Yetkilisi 

olarak yapılması gereken işlemlerin takibini sağlamak, 
 Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma 

gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak, 
 Fakülte WEB sayfasının düzenlenmesini sağlamak ve sürekli takibini yapmak, 
 İdari personel ile periyodik toplantılar yapmak, uyumlu ve verimli çalışmaları için gerekli 

tedbirleri almak, personel arasında adil işbölümü yapılmasını sağlamak, görevlerini yerine 
getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanlarını ve 
birimlerini düzenlemek, 

 Fakültedeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak, takip 
etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunmak, 

 Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, 
 Fakülteye ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak, 
 Kurum içi veya kurum dışından gelen talep ve yazıların değerlendirilerek zamanında 

cevaplanmasını ve/veya gerekli duyurunun yapılmasını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini 
sağlamak. 

 Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak, 

 



 Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak, denetimi yapmak ve 
sonuçlandırmak, 

 Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve 
denetlemek, 

 Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının 
Rektörlüğe iletilmesini sağlamak ve akademik personelin görev uzatılması için gerekli 
uyarıları yaparak zamanında yerine getirilmesini sağlamak, 

 Öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde öğrenim belgesi düzenlemek. Gerekli evrakın 
onay ve tasdikini yapmak, 

 Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü 
sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak. 

 Bilgi edinme yasası çerçevesinde, basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap 
vermek, 

 Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda 
gerekli uyarıları yapmak,  

 Fakülte Sekreteri; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve 
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı birinci derecede 
sorumludur. 
 

Bilgi Kaynakları; 

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
 2914 saylı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
 5510 sayılı S.S. Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
 5434 saylı Emekli Sandığı Kanunu, 
 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
 4734 Kamu İhale Kanunu, 
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 
 Taşınır Mal Yönetmeliği, 
 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 
 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, 
 Diğer ilgili mevzuatlar, 

 
 

 

 

 

 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Nermin GÜNEŞ  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 
Fakülte Sekreteri  Dekan 

   
   

 



 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Mali İşler 

Üst Yönetici   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan  

Görevli Personeller Tekniker Hüseyin BOLAT 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 

 Fakülte bütçesinde yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek, 

 Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak, 

 Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak, 

 Fakültede Maaş alan tüm personelin maaş bilgilerinin KBS sistemine girilmek, 

 Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını 

sağlamak, 

 Personele ait emekli keseneklerini hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek, 

 Akademik personele ait ek ders ödemelerini yapmak, 

 Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için 

gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek, 

 Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı 

belgelerini düzenlemek, 

 Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Kesenek 

Bilgi Sistemine yüklemek, 

 Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak, 

 Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak, 

 İdari Personellerin giyim yardımı işlemlerini yapmak, 

 Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda 

şahıslara çıkarılan borçların tahsilini yapmak, 

 Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlenmesi, 

 Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi 

düzenlenmesi, 

 Her yıl Strateji Daire Başkanlığına sunulacak bütçe hazırlıklarını yapmak, 

 Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden Fakülteye ait telefon, su, elektrik vb. ödemelerini 

yapmak, 

 



 Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.  

 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

 

Bilgi Kaynakları; 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 2914 saylı Yükseköğretim Personel Kanunu, 

 5510 sayılı S.S. Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

 5434 saylı Emekli Sandığı Kanunu, 

 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

 5018 sayılı Kanun, 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, 

 Diğer ilgili mevzuatlar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Hüseyin BOLAT  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 

Tekniker  Dekan 

   
   

 



 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Satın Alma 

Üst Yönetici   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan  

Görevli Personeller Tekniker Hüseyin BOLAT 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 

 Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını Taşınır Kayıt Yetkilisi ile birlikte 

tespit eder, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine gerekli bilgiyi verir. 

 Talepler ve ihtiyaç doğrultusunda satın alınmasına karar verilen tüketim ve demirbaş 

(eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal 

malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve 

bakımları vb.) malzemelerinin Harcama Yetkilisinin talimatıyla satın alma işlemini yapar, 

 Ödeme için gerekli belgeleri hazırlar. Ödeme belgelerinin bir suretini dosyalar, bir suretini 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim eder, diğer suretin zamanında Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığına teslim edilmesini sağlar, 

 Ödeme belgelerinde maddi hatanın bulunmamasını sağlar, 

 Satın alma işlemini kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapar, 

 Dekanın, Dekan Yardımcılarının ve Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği 

diğer görevleri yapar.  

 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur 

Bilgi Kaynakları; 

 4734 Kamu İhale Kanunu, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 5018 saylı Kanun, 

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

 Analitik Bütçe Rehberi, 

 Diğer ilgili mevzuatlar, 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Hüseyin BOLAT  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 

Tekniker  Dekan 

   
   

 

 



 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Taşınır Kayıt Yetkilisi 

Üst Yönetici   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan  

Görevli Personeller Tekniker Hüseyin BOLAT 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 

 Harcama biriminde edinilen taşınırlardan muayene ve kabul yapılanları cins ve 
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 
kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, 

 Girişi yapılan malzemelerin demirbaş kaydını yapmak, 
 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, 
 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 
 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunmak, 
 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesine engel olmak, 
 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, 
 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak, 
 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, 
 Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak, demirbaş listesini 

odalara asmak, 
 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, 

 Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin 
hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 

Bilgi Kaynakları; 

 Taşınır Mal Yönetmeliği, 
 5018 sayılı Kanun, 
 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 
 Analitik Bütçe Rehberi, 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Hüseyin BOLAT  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 

Tekniker  Dekan 

   
   

 

 



 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Yazı İşleri / Öğrenci İşleri 

Üst Yönetici   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan  

Görevli Personel Bilgisayar İletmeni Hayrettin AVCİL 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 

 Fakültenin birim içi ve birim dışı yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sisteminden 

(EBYS) “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik“ 

gereğince kurallara uygun olarak düzenlemek, yürütmek, takip etmek, kaydını tutmak ve 

ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 

 Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve komisyon toplantılardan önce 

gündemi hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını Fakülte 

Sekreterine ulaştırmak, kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde yazılmasını, 

dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılarak kararların ekleri ile birlikte ilgili birimlere 

zamanında ulaşmasını sağlamak, 

 Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak, 

 Fakültedeki Akademik ve İdari personellerin özlük dosyalarını tutmak, sevkler, izinler, 

görevlendirmeler vb. evrakları dosyalamak ve takibini sağlamak, 

 Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılan işleri gerekçeleri ile 

birlikte açıklamak, 

 Dekanlığa ve personele ait her türlü bilgiyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini 

önlemek, 

 Fakülte Sekreteri ve Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi vermemek, 

 Sorumlu olduğu tüm işlerle ilgili mevzuatı bilmek ve değişiklikleri takip etmek, 

 Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalama sistemi oluşturmak, 

 Dekanın ve Fakülte Sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı 

yazışmaları EBYS’de hazırlamak ve takip etmek, 

 EBYS üzerinden yazılan yazıların, belgelerin gerekli yerlere havale edilmesi ve postaya 

verilmesini sağlamak, 

 Kurum içi ve kurum dışı yazı ve belgeleri EBYS’de dosyalamak, istenildiğinde birim 

amirleri ve denetim mercilerine sunmak, 

 İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek. 

 



 

 Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, yasa ve yönetmeliklerde yapılan 

değişiklikleri izlemek, 

 Gerektiğinde diğer faaliyetlere idare tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı 

olmak, 

 Faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 

saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, 

 Yıllık İdari Faaliyet Raporunu hazırlamak, 

 İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak, 

 Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek, 

 Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek, 

 Fakülteden diğer birimleri ulaştırılması gereken evrakların ilgili birimleri ulaştırılmasını 

sağlamak, 

 Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.  

 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

 

Bilgi Kaynakları; 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 2914 saylı Yükseköğretim Personel Kanunu, 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 

 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, 

 Diğer ilgili mevzuatlar, 

 

 

 

 

 

 

 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Hayrettin AVCİL  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 
Bilgisayar İşletmeni  Dekan 

   
   

 



 
T.C. 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 

 
GÖREV TANIM FORMU 

 
Görevi    Evrak Dağıtım ve Destek Hizmetleri 

Üst Yönetici   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan  

Görevli Personel Bilgisayar İletmeni Emir Ali AYDIN 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

 

 Fakülte içi ve dışı evrak dağıtımını ve posta hizmetlerini yerine getirmek, 

 Dekanlık adına gelen postaları teslim almak, 

 Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korur, ilgisiz kişilerin eline geçmesini 

önlemek, 

 Fakülteye ait sınıf, toplantı odası, depo vb. alanların güvenliğini sağlamak ve ilgisiz 

kişilerin girmesini engellemek, 

 Fakülte iş ve işleyişi için imzalanması gereken evrakları ilgili kişilere imzalatmak, 

 Fotokopi ve baskı ile ilgili ihtiyaçları zamanında bildirmek, gerekli önlemleri almak, 

 İlan panolarına asılması gereken ilanları asar, süresi geçen ilanları panolardan kaldırır. 

 Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınır, 

 Fakültede çalışan personellerin özel işleri yapmaktan kaçınmak, 

 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

 

Bilgi Kaynakları; 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, 

 Diğer ilgili mevzuatlar, 

 

 

Tebellüğ Eden  Tebliğ Eden 
Emir Ali AYDIN  Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ 

Bilgisayar İşletmeni  Dekan 
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