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GAzi UNiVERSiTESi

c6nev TANIMI FORMU
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BIRIM YETKILISI

:TIP FAKULTESI DEKANI

ALT BiRiM

:DEKAN YARDIMCI LI6I SEKRETERLi6i

ALT BIRIM YETKITISI

:FAKULTE STTNTTTNi

TIP FAKULTESI DEKANLIGI

Temel ig ve Sorumluluklar
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2.
3.
4.

Dekan Yardrmolarrnrn telefon gorUgmelerini ve randevularrnr drizenlemek, Dekan Yardrmcrlarrna ait yazrlarr iletmek.

Davetiye, tebrik kartr gibi taleplerini hazrrlamak, zamanrnda ilgililere ulagmastnt saglamak.
Dekan Yardrmcrlarrna gelen misafirlerle ilgilenmek, gdrrigme baglayana kadar afrrlamak.
Gerekli g6rrilmese halinde Dekan Yardrmcrlarrnrn ziyaretgilerini grinltik olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not
etmek, ayrrca telefonla arayanlarr aynr gekilde kaydetmek.
Telefon gorrigmelerinde ya da ziyaretlerde kargr tarafa gereksiz bilgilerin verilmesinden kagtnmak, galtgma strastnda
gabukluk, gizlilik ve do[ruluk ilkelerinden ayrrlmamak.

5.
6.

Universite iEerisinde ve Sehirde uygulanan protokol listelerinive telefon rehberlerinitakip ederek, stirekligtincel
kalmalarrnr saflamak.
Fakiilte Kurulu, Yonetim Kurulu, Koordinatorler Kurulu ve difiertoplantrlarr Dekan Yardrmcrlarrna hatrrlatmak.
Dekan Yardrmcrlarrnrn gorevlendirilmelerinde gorevden ayrrlma, goreve baglama yaztgmalartnt takip etmek, yolculuk ile

7.
8.

konaklama igin rezervasyonlarrnr yapmak.
9. Agrlrg, mezuniyet tdrenleri ve Trp Bayramr tcirenlerinde programlarr haztrlamak.
10. ig verimlilifi agrsrndan difier birimlerle uyum igerisinde galtgmaya gayret etmek.
11. Dekan Yardrmcrlarrna imzaya grkacak yazrlarr sunmak ve ilgili yerlere ulagmastntn saflamak.
12. Yaprlan ig ve iglemlerde rist yoneticileri bilgilendirmek, yaprlamayan i5leri gerekgeleri ile birlikte agtklamak.
13. Ba$h oldugu stireg ile List yoneticileri tarafrndan verilen difier ig ve iglemleri yapmak.

14.

Dekanrn ve Fakr.ilte Sekreterinin

verdifi di$er gorevleri yerine getirmek.
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Giirev Bilgisinin Temin Edildili Yerler

Evrak ve Talimat Tiirfi

Elektronik Belge ve
Kayrth Belge

YazillSozlti/T

Sube Mtidtirti
YASAL DAYANAKTAR
- 657 Sayrh Devlet Memurlarr Kanunu

- 2547 Sayrh Ytiksekofretim Kanunu
-2914 sayrlr Personel Kanunu
-ilgili Kanun, Trizr.ik, Yonetmelik ve
Ycinergeler.
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Yukarrda agrklanan temel i9 ve sorumluluklara iligkin gorev tantmtnt okudum. Gorevimi burada belirtilen
kapsamda ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesinde yerine getirmeyi kabulediyorum,

Kudret PENEZO6LU
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