
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İDARİ BİRİMLERE AİT GÖREV TANIMI 

 

 

BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İŞ UNVANI GENEL YARDIMCI İDARİ PERSONEL / HİZMETLİ 

BAĞLI OLDUĞU MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALDIĞI MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Genel İdari Hizmetlerle ilgili birim ve personele evrak sevk işlerinde 

ve diğer işlerde yardımcı olmak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

 

1- İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesi konusunda idari birim ve personele yardımcı olmak, destek 

sağlamak. 

2- Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek. 

3- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak. 

4- Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 

5- Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek. 

6- Zaman çizelgesine kılık kıyafet yönetmeliğine uymak. 

7- Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek. 

8- Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 

9- Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların ilgili birimlere güvenli bir şekilde teslim etmek 

ve ilgili birimlerden teslim alarak Dekanlık birimlerine ulaştırmak. 

10- Gereksiz yazışma yapılmasının önlemek. 

11- Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde 

bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasının sağlamak. 

12- Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 

13- Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer işleri yapmaktır. 

 

İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin dekana, 

Fakülte sekreterine sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, 

form, liste, raporlar, duyuru. 

BİLGİ KAYNAKLARI İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. 

Yazılı ve sözlü talimatlar,  

Havale edilen işlemler. 

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 

Birimleri ve İdari personel,  

Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN 

BİRİMLER 

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık 

Birimleri, Rektörlük birimleri, Genel evrak (rektörlük Yazı İşleri), diğer 

kurum, kuruluş ve birimler. 

İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, internet, yüz yüze. 

ÇALIŞMA ORTAMI Yazı İşleri Bürosu 

 

         

              Genel Yardımcı İdari Personel / Hizmetli                                                 Dekan  

 

 


