
 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: KOS.2.2.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:18/10/2021 

GÖREV BİLGİLERİ 

Unvanı : Dekan Yardımcısı 

Görev Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Dekan 

Kendisine Bağlı Birimler ve Kadrolar : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 

Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler :  

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 

vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik 

ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak ve Dekan bulunmadığı zaman Dekanlık 

görevine vekâlet eder. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1 : Fakültenin stratejik planının hazırlanması. 

2 : Fakülte Bologna Süresi çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi. 

3 : Akademik Genel Kurul raporlarının hazırlanması. 

4 : Seminer programlarının hazırlanması ve uygulanması. 

5 : Programlar bazında European Credits Transf’er System’ine (ECTS-AKTS) göre       diploma 

eklerinin hazırlanması. 

6 : Fakülte kütüphanesinin geliştirilmesi ve hizmet akışının sağlanması. 

7 : Öğretim elemanlarının akademik yükseltme ve atama kriterlerinin uygulanması. 

8 : Farabi ve Erasmus gibi değişim programlarının planlanmasını ve yürütülmesi. 

9 : Yandal, çift anadal ve yatay geçiş gibi öğrenci hareketlerinin organizasyonu. 

10 : ÖYP, 35. Madde UNİP ve Yurtdışı kapsamındaki lisansüstü eğitim faaliyetlerinin 

11 : Bilimsel projelerin takibi. 

12 : Fakültenin mali işlerinin planlanması ve yürütülmesi. 

13 : Özel yetenek sınavlarının planlanması ve yürütülmesi. 

14 : Sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel etkinliklerin planlanması ve 

15 : Fakülte dergisinin yayın faaliyetlerinin organizasyonu. 

16 : Üniversitenin diğer akademik birimleriyle olan ortak faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi. 

17 : Öğrenci İşleri bürosu çalışmalarının düzenli yürütülmesi. 

18 : Otomasyon sisteminin takibi. 

19 : Dönem başlarında ders kayıtlarının yapılması ve otomasyon sistemine girilmesi. 

20 : Gerekli durumlarda yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması. 



 

21 : Fakültenin Web sayfasının geliştirilmesi ve düzenli çalışmasının sağlanması. 

22 : Ders dağılımlarının ve ders programlarının organizasyonu ve koordinesi. 

23 : Mezun izleme sisteminin kurulması ve çalıştırılması. 

24 : Öğrenci konseyi ve temsilciliği seçimlerinin organizasyonu. 

25 : Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesi. 

26 : Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütülmesinde kurumlar arası organizenin 

27 : Fakültenin teknik altyapı hizmetlerinin düzeni ve işleyişi. 

28 : Yaz okulu programlarının organizasyonu ve yürütülmesi. 

29 : İdari hizmetlerin düzeni ve işleyişi. 

30 : Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin organizasyonu. 

31 : Sınav programlarının hazırlanması ve yürütülmesi. 

32 : Fakülte – Okul işbirliği çalışmalarının organizasyonu ve yürütülmesi. 

33 : Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi. 

34 : Öğretim Süreci Değerlendirilme Anketleri’nin uygulanması ve değerlendirilmesi. 

35 : Öğrenci Dilek ve Temenniler kutularının takibi, talep ve şikayetleri değendirilmesi. 

36 : Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işlerin yürütülmesi. 

37 : Dekanın olmadığı zamanlarda dekanlığa vekalet edilmesi. 

                                                                     YETKİLERİ 

1 : Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2 : Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

3 : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi temsil yetkisini kullanmak. 

4 : İmza yetkisine sahip olmak. 

5 : Harcama yetkisi kullanmak. 

6 : Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

 Adı Soyadı Görevi İmza 

Hazırlayan Leyla AKBAŞ Bilgisayar İşletmeni  

Kontrol Eden Semih AYKAN Fakülte Sekreteri 
 

Onaylayan Prof. Dr. Nadiye ÖZER Dekan 
 

 


