
 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

GÖREV TANIMI FORMU 

 

Doküman No: KOS.2.1.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:18/10/2021 

GÖREV BİLGİLERİ 

Unvanı : Fakülte Sekreteri 

Görev Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Dekanlık 

Kendisine Bağlı Birimler ve Kadrolar : Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Birim Personeli 

Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler : Personel Şefi 

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 idari ve akademik işleri Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk 

içinde organizasyonunu yapar. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1 : Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve 

toplantılara katılmak, 

2 : İkinci öğretimde görev alacak personele verilecek mesai saatlerini düzenlemek ve idari 

personeli denetlemek, 

3 : Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının 

takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, 

4 : Yazı İşlerinden ve Personel bürosundan ve diğer birimlerden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol etmek, 

5 : Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek, 

6 : Personelin kadro ihtiyaçlarını planlamak, 

7 : İhalelerle ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak, 

8 : Bütçeyi hazırlamak ve yönetmek, 

9 : Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgileri tutmak, güncellemek, 

10 : Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek, 

11 : Fakülte mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 

12 : Fakültede Eğitim-Öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM,AÖF vb.) güvenli bir şekilde 

yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar 

13 : İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin 

14 : Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek, 

15 : Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek, 



 

 

 

 

 

 

 

16 : Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak, 

17 : Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak, 

18 : Elemanları performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için tabi tutmak veya hizmet içi 
eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak 

19 : Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 

20 : Hassas ve riskli görevlerinin bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

21 : Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer işleri yapmaktır. 

                                                                              YETKİLERİ 

1 : Bütün idari personelin birinci dereceden amiri olup, hem disiplin hem de sicil amiridir. 

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

3 : Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

4 : İmza yetkisine sahip olmak, 

5 : Emrindeki 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 
 

 


