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Fakülte Sekreteri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Dekan

Sağlık Bilimleri Fakültesi-İdari Birim Personeli

Diğer Öğretim Elemanları

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

Fakülte binası ile ilgili tüm işler ile mevzuat çerçevesi içerisinde 

İdari işlerin sevk ve idaresini yürütmek.









































SÜREÇLER İMZA

Hazırlayan

Mezuniyet ile ilgili çalışmalarda öğretim elemanlarına yardımcı olmak.

Öğrenciler ile ilgili öğrenci belgesi,  transkript, ve diplomaları imzalamak.

Fakülte Sekreteri yukarıdaki işlemleri yerine getirirken Dekana karşı sorumludur.

ADI-SOYADI

İç Kontrol Çalışma Grubu

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

İmza yetkisine sahip olmak.

Emrindeki idari personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve

Fakültemiz akademik ve idari personelinin maaş, ekders, sınav ücreti, yolluk evrakı ile Fakültemiz satın alma evraklarını,

sigorta primlerini, Gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun bir şekilde kontrolünü sağladıktan sonra ödenmek üzere

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına zamanında ulaşmasını sağlamak.

Yıl sonu taşınır işlemleri ile ilgili evrakı kontrol etmek ve imzalamak.

Fakültemizin ihtiyaçları doğrultusunda bütçe hazırlamak. Fakültemiz Bütçesini takip ederek, gerekli önlemleri almak. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili  personelin görev dağılımını yaparak, birim içinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

Fakültemiz arşivinin yönetmelikler çerçevesinde düzenini sağlamak.

Fakültemizde gerçekleştirilen  Ösym, Kpss, Açık öğretim sınavlarının sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri almak.

Akademik ve idari personel alım sürecinde gerekli işlemleri yapmak.

Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın ilgili memur tarafından kaydı yapıldıktan sonra, EBYS üzerinden gerekli işlemleri

yapmak üzere birimler arası dağılımını yapmak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 33.maddesi uyarınca gerçekleştirme görevlisi görevini yapmak.

İdari personelin izinlerini Fakültedeki iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde düzenlemek.

Fakülte binası ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Fakülte Web sayfasının sürekli güncel kalmasını sağlamak.

Görevi Başında Olmadığı Zamanda Vekalet Edecekler

Çalışma Koşulları 

İşin Temel Fonksiyonu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak. 

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapmak.

Bağlı olduğu Birim ve Birim Amiri

rapor isteme yetkisine sahip olmak.


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FAKÜLTE SEKRETERİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No: ST 2.2.6

Ünvanı

Görev Yeri

Kendisine Bağlı Birim ve Kadrolar


