
 

                                                                SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

                                                                          GÖREV TANIM FORMU 

Doküman No: ST 2.2.11 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:18/10/2021 

Görevin Adı Öğrenci İşleri 

Görev Yeri Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri Fakülte Sekreteri 

Çalışma Koşulları Normal Mesai 

Çalışma Saatleri 08:00-12:00 / 13:00-17:00 

GÖREVİN KISA TANIMI 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli 

tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile öğrencilere ait yönetmelik ve yönerge değişiklerini takip eder, 
duyurularını yapar. 

2 Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Dekanlık makamına sunar. 

 

3 

Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet 

belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar. 

4 Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar. 

5 Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder. 

6 Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar. 

7 Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar. 

8 Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapar. 

9 Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır. 

10 Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar. 

11 Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar. 

12 Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder. 

13 İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar. 

14 Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere 
bildirir. 

15 Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır. 

16 Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür. 

17 Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar. 

18 Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar. 

19 Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur. 

20 Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder. 

21 
ERASMUS, Farabi ve Mevlana programlarından fakültemize gelen ve Fakültemizden giden öğrencileri takip etmek ve 
notlarını otomasyon sistemine işlemek. 

22 Her yarıyıl sonunda onur ve Yüksek onur öğrencilerini tespit etmek ve ilân etmek. 

23 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde birinci derecede Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. 

YETKİLERİ 

1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme sorumluluğuna sahip olmak. 

2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

 

 Adı Soyadı Görevi İmza 

Hazırlayan Leyla AKBAŞ Bilgisayar İşletmeni  

Kontrol Eden Semih AYKAN Fakülte Sekreteri  

Onaylayan Prof. Dr. Nadiye ÖZER Dekan  

 


