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Temel ig ve Sorumluluklar
SoSYAL sERVis

L. Fakrlltemizin ihtiyag sahibi o$rencilerini tespit emeK;
-o$rencilerin ticretsiz yemek, giyim- ku9am, kitap-krrtasiye, burs, ev ortamrnda yagayanlar igin
ev egyasr gibi konularda ihtiyaglarrnr kargrlamak,
-Maddi destek sallamak
-0$rencilerle konugma ve gorrigme ile psikolojik destek, danrgmanlrk hizmeti verme
-Sosyal ve kriltrjrel konularda oirencileri yonlendirme, destek safilama
2. Rektorltikktsmi zamanlt o[renci galrgtrrmaprogramrnr fakr"iltemizo$rencileri iginyLirritrilmesini saflamakvetakibini yapmak
-lhtiyag sahibi o$rencilerin belirlenmesi ve bu konuda yazrgmalan yapmak,
-hastane baghekimlifi ile koordinasyon kurarak galrgma yerlerini ve galrgma programlarrnl belirlemek,
-ofrencilerin gallgmalannln devamrnr sa$lamak,
-ayrrlan o$rencileiin yerine yeni ofirenci baglatmak,
-ayltk puantaj tablosu yapmak, Ealrgma planlarr ve imza gizelgelerini drizenlemek ve rektorluge gondermek,

3. RektdrltikSa8ltkKLilttirSporDairesi Bagkanlrfr ileburslar,krsmi zamanlrgalrgan6[renciler,yemekkartlalvb.konulardakoordinasyon
sa$lamak, yazrgmalar yapmak ve ofirenci Sosyal Hizmetlerini yLirtltmek,
Burs Kurulunda gorev yapmak,
Bursiyer ofrencilerimizin ba5art durumlartnt izlemek, yrlsonunda burs kaynaklarrna bilgi vererek burslarrn devamrnr sa$lamak. Bagarrsrz
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ogrencileri yeniden destekleme galrgmalarr yapmak,
GAZ|TIP DERGisi :
6. Gazi Trp Dergisi Editorler Kurulu sekretaryasrnr yr,)rr,.itmek.
7. Dergiye gonderilen on-line makalelerin kabulLi, kontrolU, hakem atamalannrn yaprmasl
8. Hakemlerden gelen kararlarrn yazarlara iletilmesi, takibi
9, Yazarlardan gelen yeni dosyalarrn kontrolri, hakemlere ve editorlere iletilmesi
10. Makalelerin yayrn iEin kabul edilmesi
l-L. Yeni hakem kayrtlan, drizenlemeleri, hakem ve yazar yazr5malarr, takibi
12. Editorlerle ileti5im, derginin hertrjrlti yazrgmalarr, yazarlarla ve difier kurumlarla yazrgmalar, iletigim, takibi
13, Trlrk Trp Dizinine dergi sayrlarrnrn ytiklenmesi, takibi
14. Dekantn ve Faktilte Sekreterinin vereceii diger gorevleri yapmak.
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Giirev Bilgisinin Temin Edildiii Yerler

Evrak ve Talimat Ti,irii

Elektronik Belge ve
Talimat

$ube Mrjdtirui vg.yqf[it Dii4gy Amirler

Yazrlr

/

Sozl

YASAL DAYANAKIAR
- 657 Sayrlr Devlet Memurlan Kanunu

-2547 Sayil Ytiksekd$retim Kanunu
-2914 sayrlr Personel Kanunir
-ilgili Kanun, Trjzrik, Yonetmelik ve
Yonergeler.
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Yukarrda agrklanan temel ig ve sorumluluklara iligkii!$*evfanrmrnr okudum. Gcir
kapsamda ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesinde yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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