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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 
 

ADI SOYADI  GÖREV YERİ, GÖREVİ ve GÖREV TANIMI 
Bilg. İşl. Mustafa DURAK  
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Ali SAYIN 
vekâlet edecektir.  

Personel İşleri: Atama ve görevlendirmeler,  göreve başlama, görev 
süreleri uzatma, terfiler,  beyanname, akademik-idari personel izin işleri ve 
takibi, HİTAP’ta özlük, terfi, işten ayrılış-başlayış, uzaklaştırma, unvan, 
hizmet bilgilerinin işlenmesi ve takibi, kamu  görevlileri tescil işlemleri, 
sürekli işçilerin puantajlarının takibi, soruşturma işleri yazışmaları, Bölüm 
Başkanlığı, Anabilim dalı Başkanlığı seçim ve atama işleri yazışmaları, 
yabancı uyruklu personel görev süreleri ve yazışmaları ve Fakülte 
Sekreteri’nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşl. Ali SAYIN 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mustafa 
DURAK vekâlet edecektir.  

Personel İşleri: Atama ve görevlendirmeler,  göreve başlama, görev 
süreleri uzatma, terfiler,  beyanname, akademik-idari personel izin işleri ve 
takibi, HİTAP’ta özlük, terfi, işten ayrılış-başlayış, uzaklaştırma, unvan, 
hizmet bilgilerinin işlenmesi ve takibi, kamu  görevlileri tescil işlemleri, 
sürekli işçilerin puantajlarının takibi, soruşturma işleri yazışmaları, Bölüm 
Başkanlığı, Anabilim dalı Başkanlığı seçim ve atama işleri yazışmaları,  
yabancı uyruklu personel görev süreleri ve yazışmaları ve Fakülte 
Sekreteri’nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşlt.  Murat ATEŞ  
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Birol BELCİ 
vekâlet edecektir.  

Genel evrak: Evrak kayıt işleri, yazışmalar, Fakülte Kurulu ve Fakülte 
Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu kararları yazma ve Fakülte 
Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşlt. Birol BELCİ 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Murat ATEŞ 
vekâlet edecektir.  

Genel evrak: Evrak kayıt işleri, yazışmalar ve Fakülte Sekreteri'nin 
vereceği diğer işler. 

Şef Hüseyin ALTINAY 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşl. Turgay 
ÖZSOY vekâlet edecektir. 

Satın	Alma	–	Ek	ders:	Satın	Alma	ile	ilgili	işler,	SGK	giriş-çıkış	işlemleri	
KBS	 bilgi	 sistemi	 işlemleri,	 dışarda	 ücretli	 derse	 girin	 öğretim	
elemanlarının	 SGK	 giriş-çıkış	 işlemleri	 yapılması	 ve	 bilgilerinin	
girilmesi,	ek	ders	ve	Fakülte	Sekreterinin	vereceği	diğer	işler.	

Bilg. İşlt.  Turgay ÖZSOY  
Olmadığı durumlarda Şef Hüseyin 
ALTINAY vekâlet edecektir.  

Muhasebe: KBS Maaş Bilgi Sistemi üzerinde maaşa dair tüm işlemler, 
Sözleşmeli Personel Maaş ve SGK Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannameleri,   Yolluk ve  Jüri Ödemeleri, fazla mesai, SGK kesenek bilgi 
sistemi işlemleri,  Stajyer SGK Giriş- Çıkış İşlemleri ile bunlara ait SGK 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, kurumlarda gelen icra, SGK ve 
maaş ile ilgili muhtelif yazışmalar ile Fakülte Sekreterinin vereceği diğer 
işler. 

Tekniker Halil KAYA   
Olmadığı durumlarda Memur (Ş) Samet 
AKBAŞ vekâlet edecektir. 

Depo-Ambar-Ayniyat-Destek Hizmetleri:  
Depo taşınır kayıt kontrol işleri ve takibi ile Fakülte Sekreterinin vereceği 
diğer işler. 

Memur (Ş) Samet AKBAŞ 
Olmadığı durumlarda Tekniker Halil KAYA 
vekâlet edecektir. 

Depo-Ambar-Ayniyat-Destek Hizmetleri:  
Depo taşınır kayıt kontrol işleri ve takibi ile Fakülte Sekreterinin vereceği 
diğer işler. 

Şef Sunay GÜNGÖR GÜLSOY 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mustafa 
KARAKUYU, Bilg. İşlt. Mümine EZGİNCİ 
vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci işleri ile ilgili tüm işlerin sorumluluğu ve Fakülte 
Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşlt. Mustafa KARAKUYU  
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mümine 
EZGİNCİ vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci kayıtları, öğrenciler ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin hazırlanması, öğrenci işleri ile ilgili diğer işler ve yazışmalar ve 
Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşlt. Mümine EZGİNCİ  
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mustafa 
KARAKUYU vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci kayıtları, öğrenciler ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin hazırlanması, öğrenci işleri ile ilgili diğer işler ve yazışmalar ve 
Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Teknisyen İrfan TAKA 
Olmadığı durumlarda Hizmetli (Ş) Nur 
AYAN vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci kayıtları, öğrenciler ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin hazırlanması, öğrenci işleri ile ilgili diğer işler ve yazışmalar ve 
Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 



Hizmetli (Ş) Nur AYAN 
Olmadığı durumlarda Teknisyen İrfan TAKA 
vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci kayıtları, öğrenciler ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin hazırlanması, öğrenci işleri ile ilgili diğer işler ve yazışmalar ve 
Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Sürekli İşçi Gülçin BAYKUT 
Olmadığı durumlarda Hizmetli Nur AYAN 
vekâlet edecektir. 

Öğrenci İşleri: Öğrenci kayıtları, öğrenciler ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin hazırlanması, öğrenci işleri ile ilgili diğer işler ve yazışmalar ve 
Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Bilg. İşlt. Ali İhsan MERT 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Gülcan 
YALÇIN vekâlet edecektir. 

Fizik Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden evrakların 
takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve kaydı, Bölüm 
ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve alınan kararları alarak ilgili 
birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan değişiklikleri 
düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar yarıyılı ders 
görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının hazırlanması, Sınav 
programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine girilmesi Erasmus, 
Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden öğrencilerin derslerinin 
muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması Dönem sonlarında tüm 
öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, Öğrencilerin isteği 
doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek ve öğrencilere bilgi 
vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders görevlendirmeleri 
yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte Sekreteri 
tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Sürekli İşçi Gülcan YALÇIN 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Ali İhsan 
MERT vekâlet edecektir. 

Matematik ve İstatistik Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen 
ve giden evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların 
takibi ve kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve 
alınan kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında 
yapılan değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-
Bahar yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Şef Mehmet BİLDİRİCİ 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. İsa 
BÜYÜKDAVRAZ vekâlet edecektir. 

Kimya Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Bilg. İşlt. İsa BÜYÜKDAVRAZ 
Olmadığı durumlarda Şef Mehmet 
BİLDİRİCİ vekâlet edecektir. 

Biyoloji Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 



Bilg. İşlt. Bekir YILMAZTÜRK  
Olmadığı durumlarda Teknisyen Hüseyin 
AYGÜN vekâlet edecektir. 

Türk Dili ve Edebiyatı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği:  
Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden 
gelen ve giden evrakların takibi ve kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı 
Gündemlerini takip etmek ve alınan kararları alarak ilgili birimleri 
göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan değişiklikleri düzenleyerek 
Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar yarıyılı ders görevlendirmeleri 
ve haftalık ders programlarının hazırlanması, Sınav programlarının 
hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine girilmesi Erasmus, Farabi ve 
Mevlana programına  gelen ve giden öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve 
not dönüşümlerinin hazırlanması Dönem sonlarında tüm öğrencilerin 
notlarının toplanarak arşivlenmesi, Öğrencilerin isteği doğrultusunda 
öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek ve öğrencilere bilgi vermek, 
Bölümler arası ve fakülteler arası ders görevlendirmeleri yazışmalarının 
yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer 
işleri yapmak. 

Teknisyen Hüseyin AYGÜN 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Bekir 
YILMAZTÜRK vekâlet edecektir. 

Coğrafya Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Sürekli İşçi Fatime AYTEN 
Olmadığı durumlarda Teknisyen Yunus 
YILMAZ vekâlet edecektir. 

Sanat Tarihi ve Felsefe Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen 
ve giden evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların 
takibi ve kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini takip etmek ve 
alınan kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında 
yapılan değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-
Bahar yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına  gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Teknisyen Yunus YILMAZ 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Fatime 
AYTEN vekâlet edecektir. 

Sosyoloji Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini  takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Bilg. İşlt. Mustafa Eren YOLDEMİR  
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Uğur 
ERCAN veya Bilg. İşlt. Murat Aydın 
EZGİNCİ vekâlet edecektir. 

Tarih-Psikoloji Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini  takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 



hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Bilg. İşlt. Uğur ERCAN 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mustafa Eren 
YOLDEMİR vekâlet edecektir. 

Arkeoloji Bölüm Sekreterliği:  Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden 
evrakların takibi ve kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Bölüm ve Anabilim Dalı Gündemlerini  takip etmek ve alınan 
kararları alarak ilgili birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan 
değişiklikleri düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar 
yarıyılı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının 
hazırlanması, Sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine 
girilmesi Erasmus, Farabi ve Mevlana programına gelen ve giden 
öğrencilerin derslerinin muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması 
Dönem sonlarında tüm öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, 
Öğrencilerin isteği doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek 
ve öğrencilere bilgi vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders 
görevlendirmeleri yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte 
Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Bilg. İşlt. Murat Aydın EZGİNCİ 
Olmadığı durumlarda Bilg. İşlt. Mustafa Eren 
YOLDEMİR veya Bilg. İşlt. Uğur ERCAN 
vekâlet edecektir. 

Batı Dilleri ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölüm 
Sekreterliği: Bölüme Dekanlıktan gelen ve giden evrakların takibi ve 
kaydı, Enstitüden gelen ve giden evrakların takibi ve kaydı, Bölüm ve 
Anabilim Dalı Gündemlerini  takip etmek ve alınan kararları alarak ilgili 
birimleri göndermek, Yıllık ders planlarında yapılan değişiklikleri 
düzenleyerek Dekanlık ve Enstitüye bildirmek, Güz-Bahar yarıyılı ders 
görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarının hazırlanması, Sınav 
programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemine girilmesi Erasmus, 
Farabi ve Mevlana programına gelen ve giden öğrencilerin derslerinin 
muafiyeti ve not dönüşümlerinin hazırlanması Dönem sonlarında tüm 
öğrencilerin notlarının toplanarak arşivlenmesi, Öğrencilerin isteği 
doğrultusunda öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek ve öğrencilere bilgi 
vermek, Bölümler arası ve fakülteler arası ders görevlendirmeleri 
yazışmalarının yapılması,  Bölüm başkanlığı ve Fakülte Sekreteri 
tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Tekniker Rıza YEŞİLDERE 
Olmadığı durumlarda Teknisyen Yardımcısı 
Davut SÜMER vekâlet edecektir. 

Bakım Onarım Destek Hizmetleri:  
Bakım onarım tadilat tamirat işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer 
işler 

Teknisyen Yardımcısı Davut SÜMER  
Olmadığı durumlarda Tekniker Rıza 
YAŞİLDERE vekâlet edecektir. 

Bakım Onarım Destek Hizmetleri:  
Bakım onarım tadilat tamirat işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer 
işler 

Hizmetli Ramazan YAKA 
Olmadığı durumlarda Memur Samet AKBAŞ 
vekâlet edecektir. (Sadece fotokopi baskı) 

Fotokopi-Baskı Hizmetleri:  
Fotokopi-baskı işleri, Evrak-posta işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği 
diğer işler. 

Sürekli İşçi Emine TURAN KOŞUCU  
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Fatime 
AYTEN veya Gülcan YALÇIN vekâlet 
edecektir. 

Dekan Sekreteri 

Sürekli İşçi Şule KURTLU 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Minta 
CEVİK veya Gülay SAYAR vekâlet 
edecektir. 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

Sürekli İşçi Minta ÇEVİK 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Şule 
KURTLU veya Gülay SAYAR vekâlet 
edecektir. 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 



             

Sürekli İşçi Gülay SAYAR Olmadığı 
durumlarda Sürekli İşçi Minta ÇEVİK veya 
Şule KURTLU 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 
 

Sürekli İşçi Musa ŞAVKLI Olmadığı 
durumlarda Sürekli İşçi Serdar ÖZKAN, 
Murat TOPTAŞ veya Varol SUBAŞI vekâlet 
edecektir. 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 
 
 

Sürekli İşçi Murat TOPTAŞ 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Serdar 
ÖZKAN,  Varol SUBAŞI veya Musa 
ŞAVKLI vekâlet edecektir. 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 
 

Sürekli İşçi Varol SUBAŞI 
Olmadığı durumlarda Sürekli İşçi Serdar 
ÖZKAN,  Murat TOPTAŞ veya Musa 
ŞAVKLI vekâlet edecektir.  

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 
 

Sürekli İşçi Serdar ÖZKAN Olmadığı 
durumlarda Sürekli İşçi Varol SUBAŞI, 
Murat TOPTAŞ veya Musa ŞAVKLI vekâlet 
edecektir. 

Genel Temizlik işleri ve Fakülte Sekreteri'nin vereceği diğer işler. 

  

  

  


