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GÖREVLERİ 

a)Fakültemizde öğrenimleri sırasında zorunlu staj yapan öğrencilerin
sigortalı işe giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerini yapmak.

b) Fakültemizde öğrenimleri sırasında zorunlu staj yapan öğrencilerin sigortalı hizmet

listelerini ve tahakkuk fişini hazırlayarak SGK primlerinin ödemesini yapmak.

c) Fakültemizde 7+1 uygulamalı iş yeri stajı yapacak öğrencilerin sigortalı işe
giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerini yapmak.

d) Fakültemizde 7+1 uygulamalı iş yeri stajı yapacak öğrencilerin sigortalı hizmet

listelerini ve tahakkuk fişini hazırlayarak SGK primlerinin ödemesini yapmak

e) Fakültemizde öğrenimleri sırasında zorunlu yaz stajı yapacak öğrencilerin staja

başlama tarihleri ve SGK işe giriş bildirgeleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar

konusunda çalışmalar yapmak, üst amirlerine sunmak ve ilgili bölümlere duyurmak.

f) Fakültemizde öğrenimleri sırasında zorunlu staj yapan öğrencilerin sgk
giriş bildirgelerini ilgili öğrencilere verilmek üzere bölümlere teslim etmek.

g) Fakültemiz Sivil Savunma Planınının hazırlanmasını, onaylanmasını ve
gerçekleştirilmesini sağlamak.

h) Fakültemiz personel ve öğrencilerine Sivil Savunma Planı kapsamında
olan eğitimlerin verilmesini sağlamak amacıyla İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak ve ilgili amirlerine bilgi vermek.

i) Fakültemizde ücretli staj yapan öğrencilere ücret ödeyen firmaların
işsizlik fonundan devlet katkısı alabilmeleri için gerekli formları
düzenlemek, doldurmak ve ilgili birimlere göndermek.

j) Fakültemiz Makine Mühendisliği bölününde görevlendirlidiği atölyede eğitim

ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak.

k) Fakültemiz Makine Mühendisliği bölümünde görevlendirlidiği atölyenin
bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.

l) Fakültemiz Makine Mühendisliği bölününde görevlendirlidiği atölyede karşılaşılan

aksaklık ve eksiklikleri atölyeden sorumlu öğretim elemanına bildirmek.

m) Fakültemiz dersliklerinde ve laboratuvarlarında bulunan projeksiyon
cihazlarının değişim ve montaj işlerini yerine getirmek.



n) Fakültemiz bünyesinde mesleği ile ilgili yapılabilecek bakım ve onarım içim

gerekli malzemelerin ihtiyaç listesini oluşturmak ve üst amirlerine bildirmek.

o) Fakültemiz bünyesinde yapılamayan arızaların taleplerini oluşturmak, ilgili
birimlere göndermek ve takibini yapmak.

p) Mesleği ile ilgili malzeme alımında piyasa fiyat araştırmalarında görev almak.

q)Fakültemizde bulunan tüm kapıların arızaları ve kilit sisteminde oluşan
aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

r) Fakültemizde şebeke suyu ile ilgili tesisatların bakım ve onarımının
yapılmasını sağlamak.

s)Fakültemizde bulunan radyatörlerin ısınmama durumunda varsa havasını
almak veya bakımının yapılmasını sağlamak.

t) Fakültemizde bulunan kalorifer tesisatı ile ilgili arızaların giderilmesini sağlamak.

u)Fakültemizdeki wc ve lavaboların bakım ve onarımlarını yaptırmak. v)Fakültemizdeki

musluk ve tesisat bataryalarının bakım ve onarımlarını yaptırmak. w)Fakültemizde 

bulunan ofis ve koridor isimliklerini hazırlamak ve montajını yapmak. 

x)Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak
ve arşive kaldırmak,

y)Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ 

a) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

b) Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI 

a) Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Fakülte Sekreterine, Dekan Yardımcısına ve Dekana karşı sorumludur. 
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