
 

 

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. Personel, yazı işleri, idari ve mali işler, bütçe ve ödenek, tahakkuk, taşınır kayıt kontrol ve satın alma ile ilgili 

tüm işlem süreçlerini takip etmek, denetlemek, koordine etmek ve usulüne uygun olarak zamanında yapılmasını 

sağlamak.  

2. Teknik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesini sağlamak. 

3. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, yıllık, mazeret, aylıksız, hastalık ve refakat izinleri ve diğer özlük 

hakları ile ilgili işlemleri izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 

4. Fakültede özlük hakları, akademik personel alımı, süre uzatma, disiplin soruşturması gibi personel işlerinin 

koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak. 

5.Personel, idari ve mali işlerle ilgili fakülte yönetim kurulu kararlarını kontrol ederek ilgili birimlere iletilmesini 

ve gereğinin yapılmasını sağlamak. 

6. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 

7. Fakültede iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

8. Fakülte WEB sayfasının güncel kalabilmesi için sürekli takibini yapmak. 

9. Fakülte tarafından düzenlenecek resmi açılış, tören ve öğrenci etkinliklerini organize etmek. 

10. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak 

11. Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

12. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

13.İç Kontrol çalışmalarına katılmak. 

14.Ek ders formlarının zamanında düzenlenerek tahakkuk işleri birimine teslimini sağlamak. 

15.Dekanın resmi izinli ve görevli olduğu zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek. 

16. Dekanın vereceği diğer işleri yapmak. 

                                                                     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 
 

 


