GÖREVLENDİRME FORMLARI
AÇIKLAMALAR
Görevlendirme Formu 1:

7 güne kadar olan yolluksuz yevmiyesiz görevlendirme talepleri (yurtdışı-yurtiçi)

Görevlendirme Formu 2:

15 güne kadar olan yolluksuz yevmiyesiz görevlendirme talepleri (yurtdışı-yurtiçi)

Görevlendirme Formu 3:
(yurtdışı-yurtiçi)

15 günü aşan ve yolluk, yevmiye ödemesi gerektiren tüm görevlendirme taleplerinde

NOT: Doldurmadan önce lütfen yukarıdaki açıklamalar eşliğinde doldurulacak formu belirleyiniz.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREVLENDİRME FORMU:1

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA
....................... işi için ..../..../201…

-

..../..../201…

tarihleri

arasında......................................’da bulunmam

gerektiğinden................ süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz ve yevmiyesiz

görevlendirilmemi müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
…../.../ 201…..
Not: Görevde bulunmadığım süre içinde yerime
.........................................................

........................................................................ Anabilim Dalı Başkanı

Görevlendirilmesinde sakınca yoktur.
....../....... /201…..

..............................................................................................
Sayı:

….../...../ 201….
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Bölümümüz Akademik Personelinden ...................................................................../..../201…

-

..../..../201…

tarihleri

arasında ............................... işi için ................................... bulunmam gerektiğinden ........................... süreyle 2547 Sayılı

Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirilmesi düşünülmektedir.
Gereğini arz ederim.

………….………........................... Bölümü Başkanı

UYGUNDUR
......../......../ 201…
Prof. Dr. Yüksel AYAZ
Denizcilik Fakültesi Dekan V.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREVLENDİRME FORMU:2

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA
............................................................................................................................. ....................................................................
........................................................................................................................................................ ......................................................
işi için ..../..../201... - ..../..../201...

tarihleri

arasında......................................’da bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol

dahil ...............gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz – yevmiyesiz
görevlendirilmemi müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

......./......./ 201…
Not: Görevde bulunmadığım süre içinde yerime
........................................................ vekalet edecektir.
Görevlendirilmesinde sakınca yoktur.
...... /..... /201…
.................................................................. Anabilim Dalı Başkanı

.............................................................................................
Sayı:

......./......./ 201…..

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Bölümümüz Akademik Personelinden ............................................................................................................................................. ...............
.............................................’ın ...../....../201.. - ...../..../201… tarihleri arasında.......................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................
işi için...............................................’da bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol dahil ............... gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz – yevmiyesiz görevlendirilmesi düşünülmektedir.
Gereğini arz ederim.
……………………………………………… Bölümü Başkanı

........................................................................................................................................................................................
Sayı:

....../......./ 201…..

REKTÖRLÜK MAKAMINA
Fakültemiz Akademik Personelinden ............................................................................................................................. .................................
.......................................’ın ...../....../201… - ...../..../201… tarihleri arasında...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... işi için....................................................’da
bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol dahil ............... gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz ve
yevmiyesiz görevlendirilmesi düşünülmektedir.
Olurlarınıza arz ederim.

Prof.Dr. Yüksel AYAZ
Denizcilik Fakültesi Dekan V.
Adı geçen öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirilebilmesi için
Rektörlük Makamına arz olunur.
Personel Dairesi Başkanı
UYGUNDUR
......./......./ 201…

REKTÖR

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREVLENDİRME FORMU:3

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA
.............................................................................................................................. ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................. ....................................................
işi için ..../..../201… - ..../..../201…

tarihleri arasında................................................’da bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol dahil

...............gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz – yevmiyesiz/ yolluklu-yevmiyeli görevlendiril
memi müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
......./....../ 201..…
Not: Görevde bulunmadığım süre içinde yerime
........................................................ vekalet edecektir.
Görevlendirilmesinde sakınca yoktur.
...... /..... /201…
……….................................................. Anabilim Dalı Başkanı

..............................................................................................................................................................................................................
Sayı:
......./......./ 201..…

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Bölümümüz Akademik Personelinden ................................................................................................................................... ...........................
......................................... ’ın

...../....../201... -

...../..../201...

tarihleri arasında................................................................................................

......................................................................................................................... .............................................................................................................
işi için.............................................’da bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol dahil ............... gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz – yevmiyesiz/ yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi düşünülmektedir.
Gereğini arz ederim.
………….……………………………………. Bölümü Başkanı

.........................................................................................................................................................................................
Sayı:
......./......./ 201….

REKTÖRLÜK MAKAMINA
Fakültemiz Akademik Personelinden ..................................................................................................................................................... .......
...................................’ın ...../....../201..

- ...../..../201..

tarihleri arasında.................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................................
işi için ..........................’da bulunmam gerektiğinden yol hariç/yol dahil............... gün süreyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.
maddesi

uyarınca

yolluksuz

–

yevmiyesiz/

yolluklu-yevmiyeli

olarak

görevlendirilmesine

ilişkin

Yönetim

Kurulunun

............/........../201....... tarih ............ ..................................................sayılı kararı ekte sunulmuştur.
Olurlarınıza arz ederim.

Prof. Dr. Yüksel AYAZ
Denizcilik Fakültesi Dekan V.
Adı geçen öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirilebilmesi için
Rektörlük Makamına arz olunur.
Personel Dairesi Başkanı
UYGUNDUR
......./......./ 201…

REKTÖR

