
  Görev Tanımı 
Birim:  Hukuk Fakültesi 

Görev Adı: Fakülte Sekreteri  

Amiri: Dekan 

Sorumluluk 

Alanı: 

Fakülte Yönetim örgütünün başı olan Fakülte sekreteri, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasına göre Dekana 

bağlı olarak, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesini planlamak, 

organize etmek, koordine etmek ve denetlemekten sorumludur.  
 

Görev Devri: Fakülte Sekreterinin olmadığı durumlarda yerine, sırası ile varsa Şube 

Müdürü, Şef veya uygun görülecek herhangi bir fakülte /yüksekokul sekreteri 

veya en kıdemli bir memur vekalet edecektir. 

 

Görevin Amacı: Üniversitemizin ve Hukuk Fakültesinin hedef ve amaçları doğrultusunda   

görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde 

yapmak sureti ile hizmet kalitesini yükselterek, birimin başarısına katkıda 

bulunmak. 

 

 

 

Temel İş ve 

Sorumluluklar: 

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b ve  51/c maddelerinde 

belirtilen görevlerin gereğini yapmak, 

2- Fakültedeki kurum içi ve kurum dışı idari işlerin ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini sağlamak, 

3- Fakülte bina ve eklentilerinin gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek; 

ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,  

4- Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere havalesini yaparak, 

cevap verilecek yazıların ve diğer yazışmaların zamanında yapılmasını 

sağlamak, 

5- Fakültenin protokol, basın ve halkla ilişkiler ile ilgili iş ve işlemlerini 

düzenlemek, 

6- Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında 

işbölümünü sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak, 

7- İdari personelin izinlerini fakültedeki iş akış süreçlerini aksatmayacak 

şekilde düzenlemek, 

8- Fakültenin ihtiyacı olan taşınır, temizlik, kırtasiye, ders araçları gibi 

tüketim malzemeleri ile ilgili taleplerin bütçe imkânları dâhilinde teminini 

sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak, 

9- Fakülte Kurullarının gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, 

raportörlüğünü yapmak, karar ve tutanaklarını hazırlamak, uygulanmasını 

sağlamak, 

10- Kalite Güvence Sistemi, Faaliyet raporu, iç denetim, İç kontrol ve Stratejik 

plan çalışmalarına katılmak,  

11- Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek, 

12- İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin 

rotasyona tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını 

sağlamak, 

13- Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak,  

14- Gerekli durumlarda birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunmak, 

15- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin 

tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

16- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı 

içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, 

17- Dekan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Çalışma Saatleri: 8:00-12:00/ 13:00-17:00  ve sonrasında ihtiyaç duyulan zaman. 
 



Yetkileri:  Sorumluluğu altındaki personele iş verme, yönlendirme, kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip 

olmak, 

 İmza ve paraf yetkisini kullanmak, 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak. 

 MYS, KBS ve SGK  Şifre yetkisini kullanmak 

 İdari personelin birinci disiplin amiri yetkisini kullanmak,  

 

 

 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler: 
 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve 

sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

 Düzenli ve disiplinli çalışma 

 Planlama ve organizasyon yapabilmek 

 

 
                                                                                    Görev Tanımını  
  Hazırlayan:                                                                                                                             Onaylayan: 
 04/12/2017                                                                                                                           05/12/2017 
 
   İbrahim AVCI                                                                                                             Prof. Dr. Şevket TOPAL 
Fakülte Sekreteri                                                                                                                          Dekan  

Bu dokümanda açıklanan görev tanımlarını okudum. Görevlerimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi 
kabul ediyorum.   
 06/12/2017 
İbrahim AVCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


