
T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

       Fakülte Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

1. Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek. 

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride 

bulunmak. 

3. Dekanın uygun görmesi halinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 33.maddesi uyarınca gerçekleştirme görevlisi görevini yürütmek. 

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

yapmak. 

5. Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu 

gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak. 

6. Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Rektörlük Makamına 

ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak. 

7. Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın havalesini yaparak kaydedilmesini, birim 

içi yönlendirilmesini sağlamak. 

8. Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv 

düzenininsağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv yönetmelikleri 

doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak. 

9. Fakültenin protokol, basın ve halkla ilişkiler ile ilgili iş ve işlemlerini düzenlemek. 

10. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken 

işlemlerin taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar. 

11. Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari 

soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak. 

12. İdari personelin izinlerini fakültedeki iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde 

düzenlemek. 

13. İdari personelin performans raporlarını, disiplin işlerini mevzuata uygun olarak 

düzenlemek. 

14. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

15. Fakülte iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını, denetimini ve ilgili birimlere 

sunulmasını sağlamak. 

16. Akademik Genel Kurul sunularının hazırlanmasını sağlamak. 

17. Tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesini sağlamak. 

18. Fakülte WEB sayfasının düzenlenmesini sağlamak ve sürekli takibini yapmak. 

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

etmek. 

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Dekanlık 

Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan 

Personel Fakülte Sekreteri 
Uğur HIZARCIOĞLU 



20. İdari personel ile periyodik toplantılar yapmak, uyumlu ve verimli çalışmaları için 

gerekli tedbirleri almak, personel arasında adil işbölümü yapılmasını sağlamak, kılık 

kıyafetleri ile görevlerini yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli 

durumlarda idari personelin görev alanlarını ve birimlerini düzenlemek. 

21. Fakültedeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak, 

takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunmak. 

22. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak. 

23. Kurum içi veya kurum dışından gelen talep ve yazıların değerlendirilerek zamanında 

cevaplanmasını ve/veya gerekli duyurunun yapılmasını, dosyalanmasını ve 

arşivlenmesini sağlamak. 

24. Fakültenin ihtiyacı olan birim ve bölüm başkanlıklarınca bildirilen demirbaş, temizlik, 

25. kırtasiye, ders araçları gibi tüketim malzemeleri ile akademik personelin taleplerinin 

bütçe imkânları dâhilinde teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak. 

26. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak, denetimi yapmak ve 

sonuçlandırmak. 

27. Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının 

Rektörlüğe iletilmesini sağlamak ve akademik personelin görev uzatılması için gerekli 

uyarıları yaparak zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 

28. Fakülte bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak. 

29. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve 

denetlemek. 

30. Akademik ve idari personelin maaş ve yollukları ile ders ücretlerinin hazırlanmasını 

vetahakkuk ettirilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve 

ödenekdurumlarının denetim ve takibini yapmak. 

31. Fakülteye ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak. 

32. Teknik/teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve 

iyileştirilmesini sağlamak. 

33. Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri 

incelemek, denetlemek. 

34. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek. 

35. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem hizmetlerinin düzenli çalışmasını sağlamak. 

36. Öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde öğrenim belgesi düzenlemek. 

37. Gerekli evrakın onay ve tasdikini yapmak. 

38. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. 

39. Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü 

sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak. 

40. Bilgi edinme yasası çerçevesinde, basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap 

vermek. 

41. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda 

gerekli uyarıları yapmak, mevcut elektrikli aletlerde gerekli kontrollerin yapılmasını 

koordine etmek, kapı-pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda 

uyarılarda bulunmak. 

42. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
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       Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

1. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, 

2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların 

kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesine engel olmak,  

3. Demirbaş ve diğer malzemelerle ilgili kayıtları muhasebe kayıtları ile kontrol ederek 

mutabakatını sağlamak,  

4. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,  

5. Gerek ürün gerekse malzemenin her türlü giriş ve çıkışlarında diğer ilgililerle koordineli 

çalışarak formları düzenlemek ve düzenlenen formları kontrol ederek varsa noksanlıkları 

gidermek, kayıtları usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri 

zamanında ilgili yerlere göndermek,  

6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak,  

7. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,  

8. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, 

9. Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak, demirbaş listesini 

odalara asmak, zimmetlerini yapmak,  

10. Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların 

kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere 

tutanakla teslim edilmesini sağlamak, 

11. Bağış ve hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak,  

12. Giyim Yardımı Yönetmeliği’ne uygun olarak giyim istihkakı bulunan personelin listelerini 

hazırlamak ve kayıtlarını tutmak,  

13. Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin 

hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,  

14. İhtiyaç taleplerinin planlı ve bir takvime bağlı olarak verilmesini sağlamak,  

15. Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,  

16. Müdür ve Yüksekokul Sekreteri’nin onayı olmadan kişilere malzeme, bilgi ve belge 

verilmesini önlemek,  

17. Birimi ile ilgili bilgilerin yedeklerini almak,  

18. Fakülte etik kurallarına uymak,  

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri V.H.K.İ Ahmet MERT 

Sorumlu Olduğu Görev Alanları: 

Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol  



19. Görevlerinin hassas ve çok yüksek risk içerdiğini bilmek ve buna uygun hareket etmek,  

20. Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, 

mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin 

kapalı tutulmasını sağlamak,  

21. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

22. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılan her türlü malzemeyi 

cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, tasnif etmek, depoda ayrılan yerlerine koymak, 

doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluğundaki depoda muhafaza 

etmek, 

23. Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına 

uğramadan korunması için havalandırma, kurutma, nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme 

gibi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,  

24. Ambar sayımı, stok kontrolü ve giriş çıkışlarını yapmak, harcama yetkilisince belirlenen 

asgari stok seviyesinin altına düşen taşınır ve diğer tüketim malzemesi ihtiyaçlarını harcama 

yetkilisine bildirmek, ihtiyaçları izleyip zamanında temin edilmesini sağlamak, depodan 

malzeme çıkışını talep formu ile yapmak ve ilgililere teslim etmek, 

25. Sorumlu oldukları depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana 

gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek, 

özellikle depoların büyük zarara neden olan yangın ve su baskını gibi tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,  

26. Sorumluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,  

27. Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak,  

28. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek,  

29. Depoda kayıt dışı malzeme bulundurmamak, çıkışı yapılan ya da tüketime verilen malzemenin 

derhal depodan alınmasını sağlamak, denetimlerde “yüksek kusur” olarak görülen depoda 

fazlalık ya da noksanlık konusunda mevzuata uygun hareket etmek, 

30. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar 

sergilemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
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GÖREV TANIMI FORMU 

 

Personel, Yazı İşleri ve Evrak Kayıt görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

1. Kurum dışından gelen resmi evrakların gelen evrak kayıt defterine kaydedilerek ilgili 

birimlere zamanında dağıtımını sağlamak.  

2. Gelen evrak, kayıt defter sayfasını evrakı teslim alan birim yetkilisinin imzalamasını 

sağlamak. 

3. Kurum dışına gidecek evrakların kayıt, zarflama ve adreslerinin yazılarak tartılmasını ve 

postalama işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.  

4. Kuruma dahil birimlerde 10 yılını dolduran evrakların arşivlenmesi ile ilgili işlemlerin düzenli 

bir biçimde yapılması ve arşiv deposu koşullarında saklanmasını sağlamak.  

5. Kampüs içerisindeki ve dışındaki birimlere gönderilecek olan yazışmaların birim içerisinde, 

kurum içerisinde takibini sağlamak,  

6. Çeşitli kurum ve/veya kuruluşlardan gelen resmi yazılar ile şahıslar tarafından Başkanlığa 

verilen değişik konulardaki dilekçeleri sisteme kaydetmek.  

7. Özel evrakların kişilere ulaştırılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.  

8. İmza sonrası birime dönen yazıları sevk yerlerine göre zimmet karşılığında teslim edilmesini 

sağlamak. 

9. Disiplin ve Ceza soruşturmalarına tayin edilen soruşturmacı ve soruşturmacılara gerekli 

evrakların götürülmesini sağlamak ve evrakları arşivlemek.  

10. Rektörlük Makamından gelen Senato ve Yönetim Kurulu kararlarını arşivlemek.  

11. Yapılan toplantıların tutanaklarını yazmak, kaydetmek ve arşivlemek.  

12. Tüm personelin tüm izin, rapor, rotasyon, doğum izni, vs. Yazılarını yazmak, kaydetmek, 

onaylatmak ve arşivlemek. 

13. Dilek ve şikayetlerde bulunan şahısları bilgilendirmek, yazılı başvuruları cevaplamak.  

14. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen 

işin kalitesini kontrol etmek.  

15. Görev süresince gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak.  

16. İzinler: Yıllık, Mazeret, Doğum İzinleri, Ücretsiz İzinler,  

17. Yurt içi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmeler,  

18. Genel Yazışmalar,  

19. İlgili makam yazıları, 

20. Özlük Dosyaları ve Akademik, İdari personelin bilgilerinin güncellenmesi,  

21. Personel veri girişleri,  

22. .Aylık ve yıllık İstatiskler,  

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Bilgisayar İşletmeni Yasin ERGÜN 

Sorumlu Olduğu Görev Alanları: 

Personel ,Yazı İşleri ve Evrak Kayıt  



23. Tüm Personelin Yolluklu/yoluksuz ve İdari izinli olarak görevlendirme yazışmaları,  

24. Evrakların teslim alınması, imzalatılması, gönderilmesi,  

25. Büro ile ilgili her türlü sevk ve idare işlerini yürütmek,  

26. Genel yazışmalar,  

27. Göreve başlayan (açıktan, naklen) personele ait bilgilerin otomasyon (bilgisayar) kayıtlarını 

yapmak, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin beyannamelerini almak, başlama 

yazılarını ilgili bölümlere yazmak.  

28. Emekli olan ve/veya başka kurumlara naklen atanan, ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik 

kesme ve yazışma işlemlerini yürütmek.  

29. Tüm personelin yıllık izin belgelerini düzenlemek ve takip etmek.  

30. Aday memurların adaylık sürelerini takip etmek, sicil raporlarını, yemin belgelerini 

düzenlemek ve birinci sicil amirine bilgi vererek adaylıklarının kaldırılması için gerekli 

yazışmaları yapmak.  

31. İdari, Akademik personele ait sağlık raporlarını maaş tahakkuk (Personel Dairesi Başkanlığı) 

bildirmek. 

32. Personelin yıl içinde almış olduğu ödül/ceza durumunu sicil amirine bildirmek.  

33. İdari ve Akademik personelinin Rektörlük Makamından gelen kıdem, derece terfilerini takip 

etmek, bilgisayara kaydederek maaş tahakkuk birimine bildirmek.  

34. Görevleriyle ilgili olarak Dekanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

35. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar 

sergilemek. 
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       Bölüm Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

1.  Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol 

ederek indirmek.  

2. Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını sağlamak.  

3. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde tutarak bu 

konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa 

sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaştırmak.  

4. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders programları, ders 

açılması, gözetmen görevlendirmeleri ile sınav programlarının yazılmasında görevlilere 

yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak.  

5. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili 

maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda bölüm başkanını 

bilgilendirmek.  

6. Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.  

7. Bölüme gelen ve giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek, muhafaza etmek.  

8. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere 

ulaşmasını sağlamak.  

9. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanı ve danışmanlar tarafından incelemesini 

sağlamak.  

10. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanı, danışman ve dersin öğretim 

elemanlarına duyurmak, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazmak.  

11. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini kontrol ederek almak, işleme koymak ve 

sonuçlandırmak.  

12. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzemeyi korumak, genel bakımlarının 

yapılmasını sağlamak.  

13. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iş ve işlemlerini yürütmek.  

14. Yarıyıl sonu sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ders veren öğretim 

elemanlarından toplamak, Dekanlığa sunmak, öğrencilere ilan etmek.  

15. İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,  

16. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve 

uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması, 

17. Rapor ve özrü bulunan öğrencileri bölüm başkanına veya yardımcısına bildirmek.  

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Bölüm Başkanlığı 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri V.H.K.İ Saliha KARABULUT 

Sorumlu Olduğu Görev Alanları: 

Ebelik Bölümü,  Ebelik Ana Bilim Dalı 



18. Bölüme ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, Bölüm başkanının onayı olmadan 

ilgisiz kişilere bilgi, belge ve malzeme vermekten kaçınmak.  

19. Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini sağlamak ve 

Fakülte Sekreterliğine bilgi vermek. 

20. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, işleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak şekilde 

istenmesine dikkat etmek.  

21. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

22. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.  

23. Bölüm ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistikî bilgileri tutmak.  

24. Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve 

“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Resmi Yazışma Kurallarına uygun olarak düzenlemek, 

imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. 

25. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile 

birlikte açıklamak.  

26. Öğrenci işleri bürosu ile koordineli çalışmak, bulunmadığı zamanlarda öğrenci işleri 

bürosunun işlerini yürütmek.  

27. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

28. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

29. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar 

sergilemek. 

30. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden 

dolayı Dekan, Fakülte Sekreteri ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

 

1. Dekanın görüşme ve kabulleri ile diğer işleri yürütür.  

2. Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.  

3. Dekanın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.  

4. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.  

5. Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.  

6. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder  

7. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

8. Kademe ve kıdem terfilerinin takibini yapmak,  

9. Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesini takip 

etmek,  

10. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini 

düzenlemek 

11. Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri, bunlarla ilgili her 

türlü yazışmayı yapmak, 

12. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak,  

13. Bordro ve banka listelerini hazırlamak, Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi yapılması, 

14. Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kıst maaşlarını hazırlamak, 

Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,  

15. Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlamak,  

16. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını 

sağlamak, Kamu Personeli Dil Sınavı Sonuç Belgelerini sunan personelin belgelerini maaşa 

işlemek, her yılın Mayıs ve Kasım dönemlerinde Yabancı Dil Tazminatı alan personelin 

durumlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapmak,  

17. Ocak ve Temmuz aylarında değişen memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş avans ve 

farklarının yapılması Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak,  

18. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak, 31.Birimi ile ilgili yazıları 

teslim alma ve tutanakları imzalamak, 

19. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde tutarak bu 

konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa 

sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaştırmak.  

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Sürekli İşçi Büşra ERDEM 

Sorumlu Olduğu Görev Alanları: Özel 

Kalem İşleri, Mali İşler, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü, Uzaktan 

Eğitim Bölüm Sekreteri 



20. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders programları, ders 

açılması, gözetmen görevlendirmeleri ile sınav programlarının yazılmasında görevlilere 

yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak.  

21. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili 

maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda bölüm başkanını 

bilgilendirmek.  

22. Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.  

23. Bölüme gelen ve giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek,  muhafaza etmek.  

24. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere 

ulaşmasını sağlamak.  

25. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanı ve danışmanlar tarafından incelemesini 

sağlamak.  

26. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanı, danışman ve dersin öğretim 

elemanlarına duyurmak, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazmak.  

27. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini kontrol ederek almak, işleme koymak ve 

sonuçlandırmak.  

28. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzemeyi korumak, genel bakımlarının 

yapılmasını sağlamak.  

29. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iş ve işlemlerini yürütmek.  

30. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

31. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

32. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar 

sergilemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

 

      Bölüm Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

1. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol 

ederek indirmek.  

2. Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını sağlamak.  

3. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde tutarak bu 

konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa 

sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaştırmak.  

4. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders programları, ders 

açılması, gözetmen görevlendirmeleri ile sınav programlarının yazılmasında görevlilere 

yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak.  

5. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili 

maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda bölüm başkanını 

bilgilendirmek.  

6. Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.  

7. Bölüme gelen ve giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek, muhafaza etmek.  

8. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere 

ulaşmasını sağlamak.  

9. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanı ve danışmanlar tarafından incelemesini 

sağlamak.  

10. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanı, danışman ve dersin öğretim 

elemanlarına duyurmak, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazmak.  

11. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini kontrol ederek almak, işleme koymak ve 

sonuçlandırmak.  

12. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzemeyi korumak, genel bakımlarının 

yapılmasını sağlamak.  

13. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iş ve işlemlerini yürütmek.  

14. Yarıyıl sonu sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ders veren öğretim 

elemanlarından toplamak, Dekanlığa sunmak, öğrencilere ilan etmek.  

15. İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,  

16. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve 

uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması, 

17. Rapor ve özrü bulunan öğrencileri bölüm başkanına veya yardımcısına bildirmek.  

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Bölüm Başkanlığı 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Memur (Ş) Esra GÜRSOY ÖZÇALIK 

Sorumlu Olduğu Görev Alanları: 

Hemşirelik Bölümü 



18. Bölüme ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, Bölüm başkanının onayı olmadan 

ilgisiz kişilere bilgi, belge ve malzeme vermekten kaçınmak.  

19. Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini sağlamak ve 

Fakülte Sekreterliğine bilgi vermek. 

20. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, işleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak şekilde 

istenmesine dikkat etmek.  

21. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

22. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.  

23. Bölüm ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistikî bilgileri tutmak.  

24. Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve 

“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Resmi Yazışma Kurallarına uygun olarak düzenlemek, 

imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. 

25. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile 

birlikte açıklamak.  

26. Öğrenci işleri bürosu ile koordineli çalışmak, bulunmadığı zamanlarda öğrenci işleri 

bürosunun işlerini yürütmek.  

27. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

28. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

29. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar 

sergilemek. 

30. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden 

dolayı Dekan, Fakülte Sekreteri ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

 

1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak,  

2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev 

yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek,  

3. Görevli olduğu binanın tüm alanlarını periyodik aralıklarla temizliğini yapmak, ofislere girerken 

gizlilik ve güven esaslarına uymak, 

 4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere 

ulaşmalarına yardımcı olmak,  

5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları 

ilgililere bildirmek, 

 6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini 

aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak, 

 7. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak,  

8. Bölüm Başkanının, Bölüm Başkan Yardımcısının, Fakülte Sekreterinin ve Bölüm Sekreterinin 

vereceği diğer işleri yapmak,  

9. Bina çevresinin temizlik ve düzenini sağlamak,  

10. Bölümler içinde ya da fakülte bünyesinde görev yapılan herhangi bir birimde, bütün iç donatıların 

(derslik, oda, çalışma alanları, laboratuvar, vb.) temizliğini yapmak,  

11. Kapalı mekânlar içinde ve dışında çöplerin toplanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,  

12. Özellikle kâğıt atıkların ayrı depolama alanlarında toplanabilmesi için gerekli organizasyonu 

yapmak (gerekirse kâğıt atık toplama kutuları temin etmek ve uygun yerlere yerleştirmek),  

13. Özellikle laboratuvar alanlarında her türlü makine ve teçhizatın temizliğini yapmak, tozunu almak, 

ancak bunu yaparken cihazların yerini değiştirmemek, yelerinden kaldırılması gerekenleri birim 

sorumlusuna haber vermek,  

14. Bölüm dışında “dekanlık tarafından belirlenen temizlik bölgelerini” temizlemek,  

15. Özellikle tuvalet vb. ıslak alanların temizliğini her gün yapmak,  

16. Dekanlık tarafından ayrıca tebliğ edilen yazılı ve sözlü taleplere anında katılmak 

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Hizmetli Türkan ÇELİKER 



17.Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

18. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

19. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar sergilemek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

 

1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak,  

2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev 

yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek,  

3. Görevli olduğu binanın tüm alanlarını periyodik aralıklarla temizliğini yapmak, ofislere girerken 

gizlilik ve güven esaslarına uymak, 

 4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere 

ulaşmalarına yardımcı olmak,  

5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları 

ilgililere bildirmek, 

 6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini 

aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak, 

 7. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak,  

8. Bölüm Başkanının, Bölüm Başkan Yardımcısının, Fakülte Sekreterinin ve Bölüm Sekreterinin 

vereceği diğer işleri yapmak,  

9. Bina çevresinin temizlik ve düzenini sağlamak,  

10. Bölümler içinde ya da fakülte bünyesinde görev yapılan herhangi bir birimde, bütün iç donatıların 

(derslik, oda, çalışma alanları, laboratuvar, vb.) temizliğini yapmak,  

11. Kapalı mekânlar içinde ve dışında çöplerin toplanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,  

12. Özellikle kâğıt atıkların ayrı depolama alanlarında toplanabilmesi için gerekli organizasyonu 

yapmak (gerekirse kâğıt atık toplama kutuları temin etmek ve uygun yerlere yerleştirmek),  

13. Özellikle laboratuvar alanlarında her türlü makine ve teçhizatın temizliğini yapmak, tozunu almak, 

ancak bunu yaparken cihazların yerini değiştirmemek, yelerinden kaldırılması gerekenleri birim 

sorumlusuna haber vermek,  

14. Bölüm dışında “dekanlık tarafından belirlenen temizlik bölgelerini” temizlemek,  

15. Özellikle tuvalet vb. ıslak alanların temizliğini her gün yapmak,  

16. Dekanlık tarafından ayrıca tebliğ edilen yazılı ve sözlü taleplere anında katılmak 

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Hizmetli Nurettin GÜNEŞ 



17.Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

18. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

19. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar sergilemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

 

1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak,  

2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev 

yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek,  

3. Görevli olduğu binanın tüm alanlarını periyodik aralıklarla temizliğini yapmak, ofislere girerken 

gizlilik ve güven esaslarına uymak, 

 4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere 

ulaşmalarına yardımcı olmak,  

5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları 

ilgililere bildirmek, 

 6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini 

aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak, 

 7. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak,  

8. Bölüm Başkanının, Bölüm Başkan Yardımcısının, Fakülte Sekreterinin ve Bölüm Sekreterinin 

vereceği diğer işleri yapmak,  

9. Bina çevresinin temizlik ve düzenini sağlamak,  

10. Bölümler içinde ya da fakülte bünyesinde görev yapılan herhangi bir birimde, bütün iç donatıların 

(derslik, oda, çalışma alanları, laboratuvar, vb.) temizliğini yapmak,  

11. Kapalı mekânlar içinde ve dışında çöplerin toplanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,  

12. Özellikle kâğıt atıkların ayrı depolama alanlarında toplanabilmesi için gerekli organizasyonu 

yapmak (gerekirse kâğıt atık toplama kutuları temin etmek ve uygun yerlere yerleştirmek),  

13. Özellikle laboratuvar alanlarında her türlü makine ve teçhizatın temizliğini yapmak, tozunu almak, 

ancak bunu yaparken cihazların yerini değiştirmemek, yelerinden kaldırılması gerekenleri birim 

sorumlusuna haber vermek,  

14. Bölüm dışında “dekanlık tarafından belirlenen temizlik bölgelerini” temizlemek,  

15. Özellikle tuvalet vb. ıslak alanların temizliğini her gün yapmak,  

16. Dekanlık tarafından ayrıca tebliğ edilen yazılı ve sözlü taleplere anında katılmak 

 

ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 

Birim Adı Fakülte Sekreterliği 

Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, 

Dekan 

Personel/ Bölüm Sekreteri Hizmetli Adem GÜZEL 



17.Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli 

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını 

sağlamak.  

18. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

19. İş sahiplerine ve çalışma arkadaşlarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlar sergilemek.  

 


