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2-B6liimlere gelen ve giden evrakr usulUne uygun olarak kaydetmek, muhafazaetmek (argivlemek)
3-Bdltimle ilgili Akademik Kurul Kararlannt usuliine uygun yazmak, ilgililere duyurmak.
4-OSretim elemanlartntn yurt igi ve yurt drgr bilimsel toplantrlara katrlmasr, inceleme, ara$tlrma ve uygulama yapmak
iizere
gOrevlendirme iglemlerini yazrqmalarrnr yapmak.
5-Yaptlan i9 ve iglemlerde i.ist ycineticileri bitgilendirmek, yaprlamayan iqleri gerekgeleri ile birlikte agrklamak.
6-Dcinem VI Segmeli Staj programlannt olugturmak, duyurmak, oprenci not ve ortalamalannt ya^p harf notu olarak duyurusunu
yapmak.

7-E$itim-O$retimle

ilgili

g0revlendirilmeleri, ders programlan, yanyrl ders programlan, g6zetmen gcirevlendirmeleri

ile

srnav

programlannrn zamanrnda Olretim elemanlanna da$rttmrnl yapmak.
8-Anabi I im Dal tna atanan uzmanhk Olrenc i lerinin yazr gma lann r yapmak.
9-Sa$ltk Bilimleri Enstitiisiine ba$h YUksek Lisans, Doktora Ogrencilerinin G0z ve Bahar dcinemi agrlacak olan derslerinin listesini,
formlartnt haztrlamak ve tez a$amasrnda takip edilen ilmi galrgmalannrn yazrgmalannr yapmak.
l0-Sa$lrk Bilimleri Enstittisiine ba$lr Olretim Uyesi Yetigtirme Programr (OYP) ile gelen 6grencilerin e[itim si.iresince ve tez
galrgmalan ile ilmi galrgmalarrnrn yazrgmalarrnr yapmak..
I l-Bijliimler ile ilgili fotokopi iglerini yi.iriitmek, arag-gereg ve malzemeyi korumak, genel bakrmlalnrn yaprlmasrnr saglamak.
l2-i9 Verimlilifi agrsrndan diger b0rolarla uyum igerisinde galrgmaya gayrer etmek.
l3-B<ilUmlerin krrtasiye ihtiyaglannrn zamanrnda temin edilmesini ve b0lUmlerde olugan anzalarrn bildirimini saglamak.
I 4-Dekanrn ve Fakiilte Sekreterinin
leri yerine eetirmek,

Gtirev Bilgisinin Temin Edildili Yerler

Evrak ve Talimat Tiiri,i

Elektronik Belge ve
laltmat
YASAL DAYANAKTAR

- 657 Sayrh Devlet Memurlarr Kanunu
- 2547 Sayil Yriksekoiretim Kanunu
-2914 sayrlr Personel Kanunu

Prof. Dr.

\i-fgffry

-ilgili Kanun, Trjztjk, Ydnetmelik ve
Ycinergeler.

Yukartda agtklanan temel i9 ve sorumluluklara ili5kin gorev tanrmrnr okudum. Gcirevimi burada belirtilen
kapsamda ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesinde yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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