
FOTOKOPİ, BASIM BİRİMİ YETKİLİSİ 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 Fotokopi ve baskı hizmetini herkese eşit olacak şekilde, düzgün, hızlı ve en ekonomik 

şekilde yerine getirmek. 

 Baskı ve fotokopi odasının güvenliğini sağlamak.  

 Sınav programlarını temin ederek, öğretim elemanlarının zamanında ve yeteri kadar 

soru basmalarını yardımcı olmak. 

 Baskı odasına, sınav dönemlerinde hiçbir öğrencinin girmesine izin vermemek, 

gerekirse baskı sırasında odanın kilitli kalmasını sağlamak. 

 Baskıdan sonra, makinede kopya kalıp kalmadığını kontrol etmek. 

 Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak. 

 Baskı teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek. 

 Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin takip etmek ve aylık 

bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.  

 Bakım sözleşmeleri ile ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini 

muhafaza etmek. 

 Fotokopi ve baskı ile ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek, gerekli 

önlemleri almak. 

 Eğitim araç ve gereçlerini sınıfta uygun şekilde kullanıma hazır etmek. 

 Yasa ve yönetmelikleri takip ederek işi ile ilgili bilgileri güncel tutmak. 

 Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. 

 Fakültenin Web sayfasının güncellenmesini takip etmek. 

 Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak 

 

GÖREV TANIMLARI FOTOKOPİ, BASIM BİRİMİ YETKİLİSİ 

 

BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

İŞ ÜNVANI FOTOKOPİ - BASKI SORUMLUSU  

 

BAĞLI OLDUĞU MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

 

EMİR ALACAĞI MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

 

TEMEL GÖREVLERİ 

 

Fakültenin fotokopi ve baskı hizmetlerini yürütmek, 

Fakültenin Web sayfasını güncellemek 



 

 

 

           ERDAL KELEŞ         NAZIM AYDIN 

FOTOKOPİ, BASIM BİRİMİ YETKİLİSİ   FAKÜLTE SEKRETERİ 

                  

 

 

İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili 

Fakülte Sekreterini bilgilendirme. 

BİLGİ KAYNAKLARI İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

 Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler 

 Yazılı ve sözlü emirler 

 Havale edilen işlemler,  

 Teknik raporlar, tespit tutanakları, uzman bilgileri, 

sınav programları,  

 Bilgilerin temin edileceği yerler: 

 Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, İlgili 

firmalar 

 Bilginin Şekli: 

 Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, 

yüz yüze 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

OLUNAN BİRİMLER 

Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık 

Birimleri, 

İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, internet, yüz yüze 

ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma odası 

ÇALIŞMA SAATLERİ 08.00-12.00, 13.00-17.00 ve ihtiyaç duyulan zamanlar 


