
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

    GÖREV TANIM FORMU 

Doküman No: ST 2.2.8 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:18/10/2021 

Görevin Adı Personel 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 personel işlemlerini yapar. 

                                                                 GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1 
Akademik ve idari personellerin ilk işe girdiği günden bu güne kadar bütün hizmetlerinin SGK’na ve HİTAP’a 

girişlerinin yapılması ve değişikliklerin güncellenmesi. 

2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerinin Terfilerinin yapılması. 

 

3 

Akademik ilanların takibi, müracaatların kabulü, eksik belgelerin telefonla veya mail ile ilgiliye bildirilmesi 
komisyona gönderilmesi takibinin yapılarak ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarının rektörlüğe bildirilmesi. 

4 Gelen Akademik ve İdari Personel terfilerin HİTAP’a işlenerek özlük dosyalarına kaldırılması 

 

5 

Fakültemiz akademik personellerinin görev süresi tarihlerinin yazılı olarak bölüm başkanlığı aracılığı ile ilgililere 

bildirilmesi ve görev sürelerinin takibi ve sonuçlandırılması. 

6 Akademik kadro ilanları için yazılı olarak bölüm görüşü sorularak, kadro talep formunun tanzim edilerek Rektörlüğe 

gönderilmesi. 

7 Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar. 

 

8 

Cari yıl içerisinde öğretim elemanı kadrolarına müracaat eden bütün (geçerli, geçersiz ) müracaatların tanzim 

edilerek YÖK’e bildirilmek üzere Rektörlük Makamına sunulması. 

9 Fakültemizdeki rutin aralıklarla ve aylık olarak gönderilecek olan günlü Kadro Tablolarının zamanında gönderilmesi. 

 

10 

Akademik ve İdari Personelin yıllık izinleri, mazeret izinleri ve sağlık izinlerinin formlarının yazılması, dönüşlerinin 

takibi, Rektörlük Makamına bildirilmesi. 

11 Akademik ve İdari personelin ihtiyacı halinde Fakültemizde çalıştığına dair belge verilmesi. 

12 
Hizmet Alımı personellerin yıllık izin durumlarının düzenli takip edilerek yıl içerisinde kullanılmasının sağlanması 

ve izin formlarının düzenlenmesi. 

13 Kurum içinden ve dışından akademik ve idari personellere gelen resmi yazıların ilgililere yazı ile tebliğ edilmesi. 

14 Günlü (Aylık, Üç Aylık, Dört Aylık) yazıların takibi bölüm sekreterlerinin uyarılması ve sonuçlandırılarak Rektörlüğe 

gönderilmesi. 

15 
Yardımcı Doçentlerin kadro ilanlarının takibi, müracaatların kabulü, bilim jürilerine gönderilmesi, raporların takibi 
yönetim kuruluna sokarak atama teklifinin yapılması. 

16 
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu üye seçim evrakları görev süreleri ve atama 
işlemlerini takip eder sonuçlandırır. 

17 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlık seçimleri görev süreleri takibi ve sonuçlandırılması. 

18 Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar. 

19 Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapar. 

20 Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar. 

21 Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler. 

22 Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder. 

23 Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

24 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 
 

 


