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İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ PERSONEL

SORUMLU AMİR

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Dekan Yardımcısı

Dekan

Eğitim öğretimin aksaması,
kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması

Dekan Yardımcısı

Dekan

Kurulların ve idari işlerin aksaması
ile hak kaybı

Dekan Yardımcısı

Dekan

Fiziki sorunlar ile hak kaybının
ortaya çıkması

Dekan Yardımcısı

Dekan

Günlük iş akışı ve idari işlerin
aksaması, hak kaybının oluşması,
kamu zararının oluşması.

Dekan Yardımcısı

Dekan

Eğitim-öğretim ve idari işlerde
aksamaların yaşanması ve hak
kaybının oluşması

Dekan Yardımcısı

Dekan

Çalışma veriminin ve kalitesinin
düşmesi

Satın alma ve ihale çalışmalarını
denetlemek

Dekan Yardımcısı

Dekan

Personelin çalışma veriminin
düşmesi, iş akışında aksaklıkların
yaşanması

İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet
raporlarına katılmak

Dekan Yardımcısı

Dekan

Eğitim-öğretimin aksaması,
kurumsal hedeflere ulaşılamaması,
verim düşüklüğü

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek
Dekanın bulunmadığı zamanlarda
Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte
Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
gibi kurullara başkanlık etmek
Fakülte binalarının kullanım ve
onarım planlarının yürütümü ile
odaların dağıtımını koordine etmek

Tahakkuk, ayniyat ve teknik
hizmetleri denetlemek

İkinci öğretim çalışmalarının
yürütülmesi, Fakülte ihtiyaçlarının
karşılanması, görevli personelin
seçimi ve denetlenmesini sağlamak
Temizlik hizmetler ile çevre
düzenlemelerinin kontrolünü
sağlamak

ALINACAK ÖNLEM
İlgili maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilme yönünde
gerekli çalışmaların tamamlanması

Zamanında kurullara başkanlık
etmek
Bölümler ve idari birimlerle irtibat
içerisinde gerekli düzenlemeleri
yapmak
İş akış süreçlerinin zamanında
birimlerde yerine getirilmesi,
belgelerin düzenlenmesi ve ilgili
yerlere ulaştırılması, teknik
kullanım cihazlarının zamanında
bakımlarının gerçekleştirilmesi ve
eksiklerin giderilmesi
Bölümler ve idari birimlerle irtibat
içerisinde gerekli düzenlemelerin
yapılması
Günlük rutin kontrollerin
yapılmasını denetlemek, gerekli
uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
Bölüm ve idari birimlerle irtibat
içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın
teminini usulüne uygun bir şekilde
sağlamak ve bunun için gerekli
yazışmaların takibini üstlenmek
Bölüm ve diğer idari birimlerle
irtibat içerisinde veri akışını
sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli
işbölümü çerçevesinde güncelleme
paylaşımının yapılmasını sağlamak

EĞİTİMDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek
Dekanın bulunmadığı zamanlarda
Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte
Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
gibi kurullara başkanlık etmek
Ders planları, dersliklerin dağıtımı,
sınav programları ile ilgili
çalışmaları planlamak, bu işler için
oluşturulacak gruplara başkanlık
etmek

GÖREVLİ PERSONEL

SORUMLU AMİR

GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere
ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması

Dekan Yardımcısı

Dekan

Dekan Yardımcısı

Dekan

Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı

Zamanında kurullara başkanlık
etmek

Dekan

Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders
dağılımı olması durumunda hak ve adalet
kaybı.

Bölümler ve idari birimlerle irtibat
içerisinde gerekli düzenlemeleri
yapmak ve sıkı kontrol sisteminin
geliştirilmesi

Dekan Yardımcısı

Öğrenci sayılarını, başarı durumunu
izlemek ve istatistikleri tutmak

Dekan Yardımcısı

Dekan

Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli
ders vermeme. Öğrencilerin başarısızlık
oranının yüksek olması

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana
dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili
çalışma ve takibin yapılması

Dekan Yardımcısı

Dekan

İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen
öğrencilerin haklarının kaybı

Dekan Yardımcısı

Dekan

Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada
haksızlık ortamının doğması

Dekan Yardımcısı

Dekan

Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş
göstermesi.

Dekan Yardımcısı

Dekan

Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve
fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin
hazırlaması.

Öğrenci soruşturma dosyalarını
izlemek, kurulacak komisyonlara
başkanlık etmek
Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin
düzenleyeceği her türlü etkinliği
denetlemek
Öğrenci sorunlarını dekan adına
dinlemek ve çözüme kavuşturmak

ALINACAK ÖNLEM
İlgili maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilme yönünde
gerekli çalışmaların tamamlanması

Öğretim elemanı temin etmek.
Öğrenci sayılarının normalleşmesi
için üst birimlerle irtibat halinde
olmak.
Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve
sıkı kontrol ile çalışmalarını
sağlamak. Bölümlerden yardım
almak.
Soruşturmaların kanun ve
nizamlara uygun yapılmasını
kontrol etmek
Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle
sürekli irtibat halinde olmak.
Kontrol mekanizmasını geliştirmek.
Öğretim elemanlarının mümkün
olduğunca genel sorunlarla ilgilenip
idareyle çözüm arayışına girmeleri.
Gerekli hallerde uzmanlardan
yardım alınmalı.

FAKÜLTE SEKRETERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Görevden ayrılan personelin
yerine görevlendirme yapılması
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim
Kurulu ve Disiplin Kurulu
kararlarının yazılması
Kanun, yönetmelik ve diğer
mevzuatın takibi ve uygulanması

GÖREVLİ PERSONEL

SORUMLU AMİR

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM
Birimler arası koordinasyon
sağlanması ve görevlendirmelerin
zamanında yapılması

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan Yardımcıları

Görevin aksaması

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan Yardımcıları

Zaman kaybı

Zamanında görevi yerine getirmek

Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak
israfı

Yapılan değişiklikleri takip etmek

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Dekan
Dekan Yardımcıları

Kadro talep ve çalışmaları

Fakülte Sekreteri

Hak kaybı

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan Yardımcıları

Bütçe açığı ve hak kaybı

Gizli yazıların hazırlanması

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan Yardımcıları

İtibar ve güven kaybı

Planlı ve programlı bir şekilde
yürütmek
Hazırlayan kişinin bilinçli olması
gelecek yıllarda oluşacak
harcamanın öngörülmesi
Gizliliğe riayet etmek

BÖLÜM BAŞKANI ve BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARINA AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ PERSONEL

SORUMLU AMİR

GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,
kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması

ALINACAK ÖNLEM

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Der programı ve ders
görevlendirmelerinin adil, objektif
ve öğretim elemanlarının bilim
alanlarına uygun olarak yapılmasını
sağlamak

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı,
kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi

Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak
yapılması, öğretim elemanları arasında
koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin
yapılması
Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak
yapılması, Öğretim elemanlarından ders
yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim
alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim
ve yazışmaların yapılması

Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı
arasındaki eşgüdümü denetlemek
ve kadro ihtiyacını belirlemek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim
üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın
eğitime verilmesinin zorunluluk haline
gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya
gerekli asgari zaman ve kaynağın
aktarılamaması

Bölüm faaliyet, stratejik plan,
performans kriterlerinin
hazırlanmasını sağlamak

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü

Erasmus, Farabi gibi değişim
programlarıyla ilgili çalışmaları
yürütmek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin
düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi
edinememesi ve monoton bir göründü
oluşması

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi,
güncel işlerin zamanında ve gereğince
yapılaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere
ulaşamama

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Mezun olarak öğrenci profilinde zayıflık,
yetersizlik ve kalifiye olmayan diplomalı işsiz
olgusuna direkt katkı

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak
kaybı

Bölümde yapılması gereken seçim
ve görevlendirmelerin Dekanlıkla
irtibat kurularak zamanında
yapılmasını sağlamak
Öğrencilerin başarı durumlarını
izlemek, bunların sonuçlarını
değerlendirmek, birim içi ve
Dekanlık kapsamında bilgilendirme
ve değerlendirme yapmak
Özürlü ve yabancı uyruklu
öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek

İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda
bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata
geçme

Bölüm akademik kurullarının zamanında
toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı
ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme
paylaşımının yapılmasını sağlamak
Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü
elemanların ilgili talepler ve gereklilikler
çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi
bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar
yapılmasını sağlama
Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını
sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi,
gerekli işbölümünün yapılması, aktüel
denetim ve periyodik raporlama ve yazışma
Birim akademik kurulunu sık sık toplamak,
derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak,
ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde
çözülemeyen sorunların üst birime
iletilmesini sağlamak
İlgili paydaşlarla iletişimin canlı tutulması,
şikâyetlerin alınması, çözümün zamanında
sunulması

Raporlu ve izinli öğrencilerin
durumlarını değerlendirmek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin
aksaması

Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri
zamanında Dekanlığa ulaştırmak

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Lisansüstü programların düzenli
şekilde yürütülmesini sağlamak
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini
yapmak ve öğrencilerle toplantılar
düzenlemek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Ek ders ödemelerinin aksaması, bu ödemeleri
hesaba katarak işlem ve harcama yapan
bölüm öğretim elemanlarının ödeme
planlarında aksama yaşanması, gereksiz
ödeme cezalarına maruz kalmaları
Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih
edilme konusunda geriye düşme

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Eğitim hedeflerine ulaşamama, bireysel
sorunların artması, motivasyon eksikliği

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar
yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma
boyutunda yetersizlik ve zayıflık

Bilimsel toplantılar düzenlemek,
bölümün bilimsel araştırma ve
yayın gücünü artırıcı teşvikte
bulunmak

Fakülte Kurulu toplantılarına
katılarak bölümü temsil etmek

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı,
koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama

Sınav programlarının hazırlanması

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin
aksaması

Akademik yıla başlamadan önce
bölüm akademik toplantısı yapmak

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Dönem sonu akademik ve genel
durum değerlendirme toplantısının
yapılması

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları

Dekan
Dekan Yardımcıları

Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve
koordinasyon eksikliği, işbölümünün
gereğince yapılamaması, işlerin aksaması
Akademik kurumsal hedeflerden sapma,
başıboşluk duygusunun ve görünümünün
oluşması, motivasyon eksikliği, verim
düşüklüğü

İlgili evrak ve yazışmaların zamanında
iletilmesini sağlamak üzere denetim ve
koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin
gereğini yerine getirmek
Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve
evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim
edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve
bunun için gerekli koordinasyonu yapmak
Enstitü ve idari birimlerle işbirliği içerisinde
gerekli koordinasyonu sağlama
Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi
ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili
faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
Sempozyum, konferans ve panel gibi
faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için
motivasyonda bulunmak, planlama yapmak
ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan
benzer faaliyetlerden birim personelini
haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek
ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme
yapmak, hedef vermek, motivasyon
oluşmasını sağlamak, gerekli maddi kaynağın
bulunması için üst birimi haberdar etmek
Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz
konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm
başkan yardımcısını vekil tayin etmek
Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların
yapılması, sınav programının zamanında
yapılmasını sağlama ve uygulanmasını
denetleme
Akademik dönem başında gerekli akademik
kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak
Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili
eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan
değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum,
bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği
toplantılar tertip edilmesi

ÖĞRETİM ÜYELERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL
HASSAS GÖREVLER
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek
Ders içeriklerinin hazırlanması ve
planlanması çalışmalarına katılmak,
ders programlarının eksiksiz
yürütülmesini sağlamak üzere hazır
bulunmak
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine
katılmak, öğrencilerin bölüm ve
çevreye uyum sağlamlarına
yardımcı olmak
Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön
gördüğü toplantılara (eğitimöğretim, sosyal ve kültürel)
katılmak, faaliyetlere destek
vermek
Bilimsel araştırmalar yapmak ve
bilimsel alanda ulusal ve
uluslararası kongreler
düzenlenmesine yardımcı olmak
Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti,
stratejik plan performans kriterleri
gibi her yıl yapılması zorunlu
çalışmalara destek vermek
Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi
değişim programlarıyla ilgili
çalışmaları yürütmek

Bölüm Öğretim Üyeleri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Bölüm Öğretim Üyeleri

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,
kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması

Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve
gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi,
durumun hassasiyeti bağlamında iletişim
kurulması

Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada,
derslerin düzenli ve eksiksiz
yürütülmesinde sorunlar yaşanması,
öğrenci hak kaybı

Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve
üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla
yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve
yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların
kurulup eşgüdüm sağlanması

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin
aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla
uyum halinde bir öğrenim süreci
yaşanmasında aksaklıklar yaşanması

Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim
üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve
yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik
vb. konularda destek sunulması

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde
gerekli olan Dekanlık-Bölüm
koordinasyonunda aksamalar doğması ve
gerekli bilgi ve iletişim ağının
sağlanamaması

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Kurumsal hedeflerin en önemli
kısımlarından olan akademik
araştırmaların makul bir düzen ve sayıda
yapılmaması, kamu zararı

Bölüm Öğretim Üyeleri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

ALINACAK ÖNLEM

Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde
aksama, koordinasyon eksikliği ve kamu
zararı
Kurumun ulusal ve uluslar arası düzeyde
akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar
yaşanması,kurum için akademik hedefleri
ulaşılamaması, mezun profilinde gerekli
yetkinliğin sağlanamaması

Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının
kurulabilmesi ve buradan sağlanacak
sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim
üyelerine yazılı ve şifahen toplantıların
önceden bildirilmesi, üyelerin de
mazeretlerini önceden bildirmeleri
Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir
sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin
kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda
vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem
verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için
destek sunulması
Kurumun dönemsel çalışmalarının
güncellenmesi ve ileriye taşınması için
eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu
yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf
edilmesi
Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana
değişim programı koordinatörlerinin yurt içi
ve dışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
sağlaması

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde
akademik takvimin esas alınması ve
zamanında uygulanması

Engelli ve yabancı uyruklu
öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek

Kaynakların verimli etkin ve
ekonomik kullanılmasını sağlamak,
çalışma odasının kullanılması ve
korunması konusunda ilgililere
yardımcı olmak
Fakültenin Etik Kuralları'na uymak,
iç kontrol faaliyetlerini
desteklemek, hassas görevleri
bulunduğunu bilmek ve buna göre
hareket etmek

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı,
tercih edilme konusunda geriye
düşme

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Dezavantajlı kesim ve yabancı
uyruklu öğrencilerin uyum
sorunları yaşaması, akademik
hedeflere ulaşmada aksamalar,
kurumun uluslar arası bir hüviyete
taşınması için gerekli yetkinlik
düzeyine ulaşamama

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Kamu zararı, kurumsal hedeflere
ulaşmada aksamalar, hak kaybı

Bölüm Öğretim Üyeleri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Akademik hedeflerden sapma, idari
koordinasyonda aksaklıklar,
kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu

Bölüm Öğretim Üyeleri

Eğitim-öğretim başlamadan
akademik takvimin incelenmesi,
ders programlarının ve sınav
uygulamalarının planlanması
Engelli öğrencilerin eğitsel,
mekânsal, teknolojik vb.
sorunlarının çözülmesi için gerekli
faaliyetlerde bulunulması, yabancı
uyruklu öğrencilerin akademik
başarıları için gerekli uyumun
sağlanabilmesi için ilgili kişilerle
eşgüdümle sağlanan bir çabanın
sergilenmesi
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili
maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilmesi,
durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması, kamu mallarının
korunması için eşgüdüm
sağlanması
Öğretim üyelerinin ilgili değer ve
normları koruma ve uygulama
bağlamında hassasiyet
göstermeleri bağlamında
bilgilendirilmesi, kriterlerin
uygulanmasının denetlenmesi

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek
Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm
Başkanı, Bölüm Başkan
Yardımcıları, Anabilim Dalı
Başkanının vereceği akademik ve
idari işleri yapmak
Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön
gördüğü toplantılara (eğitimöğretim, sosyal ve kültürel)
katılmak, faaliyetlere destek
vermek

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde
akademik takvimin esas alınması ve
zamanında uygulanması

Kaynakların verimli etkin ve
ekonomik kullanılmasını sağlamak

GÖREVLİ PERSONEL

Bölüm Öğretim Görevlileri

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
Eğitim öğretimin aksaması,
kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması

ALINACAK ÖNLEM
Bölüm öğretim görevlilerinin ilgili
maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilmesi,
durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm
Başkanı Dekan ve Dekan
yardımcılarının vereceği akademik
ve idari işleri titizlikle yerine getirir.
Mazereti olması halinde bunu
önceden bildirir.
Gerekli koordinasyonun ve iletişim
ağının kurulabilmesi ve buradan
sağlanacak sinerjinin dinamizme
edilebilmesi için öğretim üyelerine
yazılı ve şifahen toplantıların
önceden bildirilmesi, üyelerin de
mazeretlerini önceden bildirmeleri

Bölüm Öğretim Görevlileri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Akademik ve idari işlerde aksama

Bölüm Öğretim Görevlileri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Akademik ve idari işlerin
yürütülmesinde gerekli olan
Dekanlık-Bölüm koordinasyonunda
aksamalar doğması ve gerekli bilgi
ve iletişim ağının sağlanamaması

Bölüm Öğretim Görevlileri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı,
tercih edilme konusunda geriye
düşme

Eğitim-öğretim başlamadan
akademik takvimin incelenmesi,
ders programlarının ve sınav
uygulamalarının planlanması

Bölüm Öğretim Görevlileri

Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

Hak kaybı, kamu zararı vs.

Kâğıt, tebeşir, board marker vs.
araçları ihtiyacı oranında kullanılır.
Gece derslerinden sonra sınıftan
çıkarken lambaları, bilgisayarları ve
projeksiyonları kapatır. İsrafa dair
tespitlerini üst birimlere bildirir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve
ilkelere uygun hareket etmek

Mezuniyet töreni ve uyum
programı ile ilgili verilen görevleri
yapmak

GÖREVLİ PERSONEL

Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri

Spor şenliklerinde fakülteyi temsil
eden öğrenci gruplarına önderlik
etme

Araştırma Görevlileri

Ders ve sınav programlarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak
ve sınavlarda gözetmenlik yapmak

Araştırma Görevlileri

Bölümün eğitim-öğretim
faaliyetleri stratejik plan,
performans kriterleri gibi her yıl
yapılması zorunlu çalışmalarına
katılmak

Araştırma Görevlileri

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dekan
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
Eğitim öğretimin aksaması,
kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması

Mezuniyet töreni ve uyum
programlarında aksama

Spor Faaliyetlerinde aksama,
sporcu öğrenciler arası sorunlar
çıkma riski

ALINACAK ÖNLEM
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili
maddeler ve gereklilikleri
konusunda bilgilendirilmesi,
durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması
Bölüm başkanlığı tarafından
görevlendirilen araştırma
görevlileri mezuniyet töreni
provalarında ve törende
öğrencilerin başında bulunarak
etkinliğin sağlıklı işlemesine katkı
sağlar.
Dekanlık tarafından görevlendirilen
araştırma görevlileri fakülteyi
temsil eden spor takımlarının
hazırlanmasında antrenörlük
danışmanlık vs. görevleri üstlenir

Ders ve Sınav programlarında ve
akademik işleyişte aksama

Bölüm sınav ve ders programlarını
hazırlayacak komisyona yardımcı
olmak

Bölüm akademik ve idari
faaliyetlerde aksama

Bölümün Eğitim-öğretim
faaliyetleri stratejik plan
performans kriterleri gibi her yıl
yapılması zorunlu çalışmaları
hazırlamakla sorulu komisyonlara
yardımcı olmak

DEKANLIK TAHAKKUK BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Maaş hazırlamasında özlük
haklarının zamanında temin
edilmesi
Maaş hazırlanması sırasında
kişilerden kesilen kesintilerin
doğru ve eksiksiz yapılması

GÖREVLİ BİRİM
Tahakkuk Bürosu

Tahakkuk Bürosu

Ödeme emri belgesi düzenlemesi

Tahakkuk Bürosu

SGK’na elektronik ortamda
gönderilen keseneklerin doğru,
eksiksiz ve zamanında
gönderilmesi

Tahakkuk Bürosu

Dekanlığın bütçesini hazırlamak

Tahakkuk Bürosu

Satın alma evrakının hazırlanması

Tahakkuk Bürosu

Doğum ve ölüm yardımlarını
tahakkuk evraklarını hazırlamak

Tahakkuk Bürosu

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Hak kaybı oluşması

Birimler arası koordinasyon
sağlanması

Kam-u ve kişi zararı

Birimler arası koordinasyon
sağlanması ve bilinçli hareket
edilmesi

Kamu zararına sebebiyet verme
riski

Kontrollerin doğru yapılması

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararına ve kişi sebebiyet
verme riski kişi başı bir asgari ücret
cezası

Hata kabul edilemez.

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bütçe eksik hazırlanırsa genel
bütçeden birime ayrılan kaynak
yetersiz kalabilir.

Hazırlayan kişinin bilinçli olması
gelecek yıllarda oluşacak
harcamanın öngörülmesi

Kamu zararı satın alma uzar alım
gerçekleşmez.

İşe uygun kişinin görevlendirilmesi.

Kişi zararına sebebiyet verme Kaç
ay ya da yıl verilmediyse o kadar
kişiye ödeme yapmak

Birimler arası koordinasyon
sağlanması ve bilinçli hareket
edilmesi

DEKANLIK TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Taşınır malların ölçerek sayarak
teslim alınması depoya
yerleştirilmesi
Muayene ve kabul işlemi hemen
yapılamayan taşınırları kontrol
ederek teslim almak, bunların kesin
kabulü yapılmadan kullanıma
verilmesini önlemek
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin
kayıtları tutmak, bunlara ilişkin
belge ve cetvelleri düzenlemek ve
taşınır yönetim hesap cetvellerini
oluşturmak
Taşınırların yangına, ıslanmaya,
bozulmaya, çalınmaya ve benzeri
tehlikelere karşı korunması için
gerekli tedbirleri almak ve
alınmasını sağlamak
Ambar sayımını ve stok kontrolünü
yapmak, harcama yetkilisince
belirlenen asgarî stok seviyesinin
altına düşen taşınırları harcama
yetkilisine bildirmek
Kullanımda bulunan dayanıklı
taşınırları bulundukları yerde
kontrol etmek, sayımlarını yapmak
ve yaptırmak
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç
planlamasının yapılmasına yardımcı
olmak

GÖREVLİ PERSONEL

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Mali kayıp menfaat sağlama,
yolsuzluk

Kontrollerin ehil kişilerce doğru
yapılması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararına sebebiyet verme
riski,taşınır geçici alındısının
düzenlenmesi
(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde
10/d)

Kontrollerin ehil kişilerce yapılması,
işlem basamaklarına uygun hareket
edilmesi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Birimdeki taşınırların kontrolünü
sağlayamama zamanında gerekli
evrakların düzenlenememesi kamu
zararı

Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri
bekletilmeden anında yapılması,
gerekli belge ve cetveller düzenli
tutulması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararı ve hizmetin aksaması
riski

Kontrollerin doğru yapılması,
gerekli tedbirlerin alınarak
taşınırların emniyete alınması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararı, işin yapılmasına engel
olma, iş yapamama durumu

Stok kontrolünü belirli aralıklarla
düzenli tutmak

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararına sebebiyet verme
riski, mali kayıp

Hazırlayan kişinin bilinçli olması,
birimdeki tüm taşınırların kayıtlı
olduğundan emin olunması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararına sebebiyet verme,
itibar kaybı

Kontrollerin doğru yapılması
ihtiyaçların bilinçli bir şekilde
belirlenmesi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

PERSONEL İŞLERİ VE YAZI İŞLERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Akademik personelin sicil
raporlarının
temini, muhafaza edilmesi ve
kontrolü

GÖREVLİ BİRİM

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Öğretim elemanlarının görev
süresi uzatımı işlemleri

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

1416 Sayılı Kanun uyarınca
yapılan işlemler

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Akademik personel ayırma/ilişik
kesme işlemleri

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Askerlik yazışmaları
Akademik kadrolar ile ilgili ilan
çalışmaları
Fakülte kadrosunda olan
akademik personelin SGK tescil
işlemleri
Süreli yazıları takip etmek
Büroya gelen evrakların genel
takibini yapmak

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Yasalara uymama

Mevzuata uyulmasını sağlamak

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

DEKANLIK YAZI İŞLERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER
Gelen giden evrakları titizlikle takip
edip dağıtımını zimmetle yapmak
Yapılacak toplantıların
gündemlerini zamanında öğretim
üyelerine bildirmek
Fakülte ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi korumak ilgisiz kişilerin
eline geçmesini önlemek
Süreli yazıları takip etmek

GÖREVLİ BİRİM
Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Fakülte etik kurallarına uymak, iç
kontrol faaliyetlerini destelemek

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Öğrenci disiplin işlemlerini takip
edip, ilgili yerlere bilgi vermek

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi
zamanında göndermek

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

Dönem sonu ve yılsonunda büro
içerisinde gerekli düzenlemeyi
sağlamak

Personel İşl.ve Yazı İşl.Birimi

SORUMLU AMİR
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

İşlerin aksaması ve evrakların
kaybolması

Evrakların takibi

Toplantıların aksaması veya
yapılamaması

İş akışının titizlikle takibi

Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye
ulaşılamaması

Yapılan işin önemine dair idrakin
tekrar gözden geçirilmesi

İşlerin aksaması ve evrakların
kaybolması

Süreli yazılara zamanında cevap
verilmesi

Programlar eksik hazırlanmasına
yönelik verim düşüklüğü

Hazırlayan kişinin bilinçli olması,
gelecek yıllarda oluşacak kaybın
önlenmesi

Yasalara uymama ve düzenin
bozulması

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Yazışma sürelerine özen gösterip
zamanında cevap verilmesi

Çalışma veriminin düşmesi

İşlerin zamanında yapılması

BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ PERSONEL

Bölüm ile ilgili yazışmaların
zamanında yapılması

Bölüm Sekreteri

Bölüm kurulu çağrılarının
yapılması, kurul kararlarının
yazılması ve ilgililere tebliğ
edilmesi

Bölüm Sekreteri

Bölüm Başkanlığı demirbaş
eşyasına sahip çıkmak

Bölüm Sekreteri

Bölüm öğretim elemanı F1 ve F2
formlarının uygun olarak
hazırlanması
Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi
ve belgelerin muhafazası ve
bölümle ilgili evrakların
arşivlenmesi
Eğitim -Öğretim ile ilgili ders
görevlendirme, haftalık ders
programı ve sınav programının
zamanında yapılmasına yardımcı
olmak
Giden-gelen evrak gibi Bölüm
yazışmalarının sistematik
yedeklemesinin yapılması
Bölüm öğrenci sayıları başarı
durumları ve mezun sayılarının
yapılması

Bölüm Sekreteri

SORUMLU AMİR
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Karışıklığa sebebiyet vermek

Bölüm içi koordinasyonun
sağlanması

Kurul toplantılarının aksaması,
zaman kaybı

Bölüm içi koordinasyonun
sağlanması ve hatanın olmaması

Kamu ve kişi zararı

Bölüm içi koordinasyonun
sağlanması

Bölüm öğretim elemanlarının
ders ücreti alamamasına
sebebiyet vermek

Kontrollerin doğru yapılması

Bölüm Sekreteri

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Kamu zararına ve kişi hak kaybına
sebebiyet vermek

Hata kabul edilemez

Bölüm Sekreteri

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Programların eksik hazırlanması
ve verim alınamaz

Hazırlayan kişinin bilinçli olması,
gelecek yıllarda oluşacak kaybın
önlenmesi

Bölümün idari işlerinde
aksaklıkların doğması

Hata kabul edilemez

İstatiksel bilgi ve veri eksikliği

Bölüm içi verilerin kontrollü ve
doğru girilmesi

Bölüm Sekreteri

Bölüm Sekreteri

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

STANDART-2 MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
Fakültemiz Misyonu: Günümüz ve geleceğin şartlarına uyum gösterebilecek; alanında uluslararası
nitelikte bilgi ve beceri ile donamış çağdaş, dinamik özgür düşünen, kendine güvenen sorumluluk sahibi kısaca
fikri hür vicdanı hür irfanı hür uzman gençler yetiştirmektir.
Fakültemiz Vizyonu: İlimiz ve bölgemizde üniversitemiz ile diğer unsurlar arasında işbirliğini
sağlamada öncülük eden, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan, dünyadaki bilim
standartlarını yakalayarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten Üniversitenin bir Fakültesi olmaktır.

Ekte Fakültemizin teşkilat ve organizasyon şemaları, Fakültemiz ve Fakültemize bağlı
akademik ve idari birimlerce yürütülen görevlerin tanımları ve iş süreçleri yapılmış, personelin
sorumlulukları belirlenmiştir.
EKLER LİSTESİ
EK 1- Fakültemiz Teşkilat şeması
EK 2- Fakültemiz Organizasyon Şeması
Ek 3- Dekan Görev Tanımı
Ek 4 - Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
Ek 5- Fakülte Kurulu Görev Tanımı
Ek 6- Yönetim Kurulu Görev Tanımı
Ek 7- Disiplin Kurulu Görev Tanımı
Ek 8- Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Ek 9- Anabilimdalı Başkanı Görev Tanımı
Ek 10- Öğretim Üyesi Görev Tanımı
Ek 11- Öğretim Elemanı Görev Tanımı
Ek 12- Araştırma Görevlisi Görev Tanımı
Ek 13- Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
Ek 14- Dekan Sekreteri Görev Tanımı
Ek 15– Personel İşleri Görev Tanımı
Ek 16– Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı
Ek 17- Öğrenci İşleri Görev Tanımı
Ek 18- Muhasebe-Tahakkuk Personeli Görev Tanımı
Ek 19- Taşıt Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı
Ek 20- Hizmet Birimleri İş Akış Şeması
Ek 21- Bütün Personel Sorumlulukları
Ek 22- Bütün Birimler arşivleme hizmeti(Görev Tanım)

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı
ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev
dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir.
2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun
raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmalıdır.
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

EK-1 TEŞKİLAT ŞEMASI

DEKAN

YÖNETİM KURULU

DEKAN YARDIMCISI

Akademik İşler

Tahakkuk ve
Ayniyat

FAKÜLTE SEKRETERİ

Personel İşleri

FAKÜLTE KURULU

DEKAN YARDIMCISI

İdari İşler

Öğrenci İşleri

BÖLÜM
BAŞKANLIKLARI

Ekonometri Bölümü

Öğrenci İşleri

İktisat Bölümü

Yazı İşleri

İşletme Bölümü

Evrak Kayıt

Kamu Yönetimi
Bölümü

Tahakkuk

Maliye Bölümü

Ayniyat

Sosyal Hizmetler
Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü

Ek-2 ORGANİZASYON ŞEMASI
DEKAN
Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL

YÖNETİM KURULU

FAKÜLTE KURULU
Prof..Dr. Cemil ERTUĞRUL
Prof.Dr. Şadan ÇALIŞKAN
Prof.Dr. Elçin YUSUFOĞLU
Doç.Dr. Birol ERKAN
Doç.Dr. Nezih TAYYAR
Doç.Dr. Fulya AKYILDIZ
Doç.Dr. Mustafa SOBA
Doç.Dr. Cemile Zehra KÖROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ

Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
Prof.Dr. Suat ŞAHİNLER
Prof.Dr. Mehmet Fatih ÇELEN
Prof.Dr. Elçin YUSUFOĞLU
Doç.Dr. Mustafa SOBA
Doç.Dr. Birol ERKAN
Yrd.Doç.Dr. Yusuf GÜREFE

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ
AKADEMİK İŞLER

TAHAKKUK VE AYNİYAT

FAKÜLTE SEKRETERİ
Ali ÖZOĞLU

Dekan Sekreteri
Ülkü Bilgin

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr. Birol ERKAN
İDARİ İŞLER

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Bölüm Başkanlıkları

Ekonometri Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ

Personel ve Yazı İşleri
Seden ÇELİK

İdari Personel

İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Cemil
ERTUĞRUL

Akademik Faaliyetler

Öğrenci İşleri
Çağrı YALÇIN
Ülker ERDOĞAN
Şerife ERDAL

Kültür ve Sanat Faaliyetleri

İşletme Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Mustafa SOBA

Bilimsel Faaliyetler ve Projeler

Muhasebe İşleri
Ali ÖZOĞLU

Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma

Kamu Yönetimi Bölüm
Başkanı
Doç.Dr. Fulya AKYILDIZ

Bölüm Başkanlıkları ile ilgili
İşler

Ayniyat-Satın Alma
Fadıl ÖZBOLAT

Bina Alt Yapısı

Maliye Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
TAYTAK

Bölüm Sekreteri
Fatmagül ERDOĞAN

Sınav ve Ders
Programlarının
Hazırlanması

Sosyal Hizmetler Bölüm
Başkanı Doç.Dr. Cemile
Zehra KÖROĞLU

Akademik Personel

Uluslararası İlişkiler ve
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Şadan ÇALIŞKAN

EK-3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI
Görevi Unvanı

: Dekan

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Rektör, Rektör Yardımcıları

Astları

: Fakültenin Tüm Akademik ve İdari Personeli

İŞ TANIMI
Fakülte ve birimlerin temsilcisi olan ve Rektörün önereceği, üniversite içinden veya
dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanan Dekan; temsil
ettiği Fakültenin bağlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumunun üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde oluşturulacak değerler doğrultusunda eğitim-öğretim
faaliyetlerinin, bilimsel ve akademik çalışmaların daha etkili, kaliteli ve verimli olarak
yürütülmesi amacıyla değişkenlik-uyarlama, eşitlik-nesnellik ve süreklilik-düzenlilik esaları
doğrultusunda yapılacak çalışmaları planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetler.
DEKAN (Harcama Yetkilisi)
Birimin Harcama Yetkilisi olarak Fakülte bütçesinden harcama yapmak üzere
görevlilere harcama talimatı verir. Verilen harcama talimatının Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve
Mevzuat hükümlerine uygun olmasından ödeneklerin ekonomik ve verimli kullanılmasından
sorumludur,
GÖREV SORUMLULUKLAR
01- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak
02030405060708-

Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek
Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte
bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe
sunmak
Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak
Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden yasaklara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan
personel ve öğrenciler hakkında disiplin yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açmak
ve sonucunu Rektörlüğe göndermek
Fakülteyi üst düzeyde temsil etmek
Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek
Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını;

09- kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir

şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak
Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini
10sağlamak
Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve
11konferans gibi etkinlikler düzenlemek

12- Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak
13- Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve
15- deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine
olanak tanımak
Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini,
16gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini sağlamak
14-

17

Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görev ve yetkileri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken Rektöre karşı sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
02- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek
03- Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak
04- İmza yetkisine sahip olmak
05- Harcama yetkisi kullanmak.

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak
Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini
07değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak
Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama
08yetkisine sahip olmak
06-

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 4 DEKAN YARDIMCISI
Görevi Unvanı

: Dekan Yardımcısı

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan

Astları

: Fakültenin Tüm Akademik ve İdari Personeli

İŞ TANIMI
Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere
fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan,
gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde,
yardımcılarının görevi de sona erer.
Uşak Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde
oluşturulacak değerler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel ve akademik
çalışmaların daha etkili, kaliteli ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla değişkenlik-uyarlama,
eşitlik-nesnellik ve süreklilik-düzenlilik esaları doğrultusunda yapılacak çalışmalarında
Dekana yardımcı olmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- Dekan fakültede bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek
02- Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak
030405060708091011121314151617
18
19
20

Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı
durumlarını izlemek
Fakülte ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak
Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibini
yapmak
Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek,
Eğitim-öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları incelemek
Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek
Her türlü burs işlemlerini yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek
Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek
Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek
Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek
İlgili Enstitüler ile ilgili ilişkileri sürdürmek
Kulüplerin afiş, araç-gereç, salon gibi isteklerini incelemek
Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak
Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek,
gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek
Fakülteye gönderilen iş başvurularını incelemek, bu başvuruların duyurulmasını sağlamak,
Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu
işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek
Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde
kullanılmasını denetlemek, bilgisayar laboratuvarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak
Bölüm temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu yapılacak toplantılara
başkanlık etmek

21
22
23
24
25
26
27

Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını
tespit etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek
Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak
Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak
ERASMUS ve FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak,
bölümlerle koordinasyonu sağlamak
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli
görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak
Dekan yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
02- Üniversitenin temsil yetkisini kullanmak.
03- İmza yetkisine sahip olmak.
04-

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
…/01/2018

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 5 FAKÜLTE KURULU

Görevi Unvanı

: Fakülte Kurulu

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan

Astları

:

İŞ TANIMI
Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından
seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi
aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşan Fakülte Kurulu akademik bir organ olup
Fakültenin akademik faaliyetlerine ilişkin işlemlerini yürütür.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak

Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak
03- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
04- Kanun ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak
05- Her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.
02-

YETKİLER
01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 6 YÖNETİM KURULU

Görevi Unvanı

: Yönetim Kurulu

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan

Astları

:

İŞ TANIMI
Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve
bir yardımcı doçentten oluşan Fakülte Yönetim Kurulu Fakültedeki idaari faaliyetleri dekana
yardımcı bir organ olarak yürütür.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak
020304050607-

Gerekli görülen hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurarak
ve bunların görevlerini düzenlemek
Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulamasında dekana yardım etmek
Fakültenin eğitim–öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak
Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak
Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak
Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim–öğretim ve sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 7 DİSİPLİN KURULU
Görevi Unvanı

: Disiplin Kurulu

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan

Astları

:

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1

2

3

Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve
şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal
ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim
mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı
davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve
teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir
haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verir
Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları
disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya
disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü
yetkilidir.
Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç onbeş gün
içinde sonuçlandırılır.
YETKİLER

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
ONAYLAYAN
Dekan V.
1

EK- 8 BÖLÜM BAŞKANI
Görevi Unvanı

: Bölüm Başkanı

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan

Astları

: Bölümün Akademik ve İdari Personeli

İŞ TANIMI
Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçentte bulunmadığı
takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda
müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine
rektörce üç yıl için atanan Bölüm Başkanı; Üniversite ve Fakülte üst yönetimi tarafından
belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde oluşturulacak değerler doğrultusunda bölümde eğitim ve
öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun
olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri yürütür.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- Bölümün alanına uygun Anabilim Dallarının kurulmasını sağlamak,
02- Bölümün eğitim-öğretim, idari, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
03- Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
04- Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak, bölümü temsil etmek

Bölümle ilgili gelişmeleri izlemek, eğitim-öğretimle ilgili yaşanan sorunları çözmek üzere
05- uygun gördüğü zamanlarda, bölüm kurulu ve anabilim dalı başkanları ile toplantılar
060708091011121314151617
18
19
20
21
22

yapmak,
Bölüm akademik kurulunu toplamak
Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek
Akademik personelin performansını izleyerek sonuçlarını dekanlığa bildirmek
Bölüm kadro yapısının yeterli olması için gerekli planlamaları yapmak
Bölümde görevli elemanları izlemek, görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak
Bölümün faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerini hazırlamak
Ders planlarının güncellenmesini sağlamak
Bölümde European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma
ekinin hazırlanmasını sağlamak
ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları yürütmek
Bölümde yapılması gereken seçimlerin zamanında yapılmasını sağlamak
Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek
Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim
alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak
Sınav programlarının hazırlanması, düzenli yürütülmesini sağlamak
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle toplantılar düzenlemek
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı
önlemler almak, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına
yardımcı olmak

23 Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle toplantılar düzenlemek
24 Dekanın vereceği akademik ve idari görevleri yapmak
25

Bölüm başkanı, bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine
getirirken Fakülte Dekanına karşı sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
02- İmza yetkisine sahip olmak,

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama
04yetkisine sahip olmak.
03-

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 9 ANABİLİMDALI BAŞKANI
Görevi Unvanı

: Anabilim Dalı Başkanı

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Bölüm Başkanı

Astları

: Anabilim Dalının Akademik ve İdari Personeli

İŞ TANIMI
Anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde
yardımcı doçentleri, yardımcı doçent bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o
ana bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilen ve dekan
tarafından 3 yıl için atanan Anabilim Dalı Başkanı; Üniversite ve Fakülte üst yönetimi
tarafından belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde oluşturulacak değerler doğrultusunda
Anabilim Dalının Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerini etkenlik ve verimlilik
ilkelerine uygun olarak yürütmek
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak,
02030405060708091011121314151617
18
19

Anabilim dalını ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir
şekilde yapmak,
Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir
şekilde yürütülmesini sağlamak,
Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını
sağlamak,
Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,
Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit edip, Bölüm Başkanlığına
iletmek,
Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları
doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi
amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim
ortamının oluşmasına çalışmak
Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini
sağlamak
Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek,
Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak,
Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlamak
Anabilim dalının stratejik planını hazırlamak,
Anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını
hazırlayıp ve Bölüm Başkanlığına sunmak,
Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak
Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim dalının seminer programlarını hazırlayıp ve
Bölüm Başkanlığına sunmak
Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar
düzenlemek

20 Danışmanlık yönergesinin uygulanmasını sağlamak
21 Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak
22
23
24
25
26
27
28

Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını
sağlamak
Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında
ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak
Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak
ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak
Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak
diploma ekinin hazırlanmasını sağlamak
Bölüm Başkanlığının görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak
Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına ve dekana karşı
sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 10 ÖĞRETİM ÜYESİ
Görevi Unvanı

: Öğretim Üyesi (Prof.Dr., Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr.)

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı,

Astları

:

İŞ TANIMI
Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde oluşturulacak
değerler doğrultusunda Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve
uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek vb
faaliyetleri etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans,
01- lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve

02030405060708091011
12
13
14
15

yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek
Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, İlgili birim
başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara
gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol
göstermek ve rehberlik etmek
Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak,
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum
sağlamalarına yardımcı olmak
Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faaliyetlerine destek vermek
ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak
Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak. Ders ve sınav
programında yapılmak istenen değişiklikleri, bölüm başkanlığının bilgisi ve onayından sonra
uygulamak, bu konuda öğrencileri önceden bilgilendirmek
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına yardımcı olmak,
Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek
Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması
zorunlu çalışmalarına destek vermek
Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını bildirmek
Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına vermek
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekan’ın vereceği diğer işleri yapmaktır
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 11 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Görevi Unvanı

: Öğretim Görevlisi

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

Astları

:

İŞ TANIMI
Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi
bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen eğitim-öğretim ve
uygulamalarını yürtmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01-

02030405060708091011
12
13
14
15

Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans,
lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak
Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, İlgili birim
başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara
gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol
göstermek ve rehberlik etmek
Derslerle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak,
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum
sağlamalarına yardımcı olmak
Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faaliyetlerine destek vermek
ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak
Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak. Ders ve sınav
programında yapılmak istenen değişiklikleri, bölüm başkanlığının bilgisi ve onayından sonra
uygulamak, bu konuda öğrencileri önceden bilgilendirmek
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına yardımcı olmak,
Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek
Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması
zorunlu çalışmalarına destek vermek
Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını bildirmek
Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına vermek
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekan’ın vereceği diğer işleri yapmaktır.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 12 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Görevi Unvanı

: Araştırma Görevlisi

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

Astları

:

İŞ TANIMI
Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneyleri eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yürütülmesinde öğretim üyelerine yardımcı olmak
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01020304050607080910111213-

Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere ve 33
maddelerinde belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek,
Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, yardımcı olmak Derslerle
ilgili uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda,
Spor şenliklerinde Fakülte’yi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek Ödev, proje vb.
değerlendirmelerde,
Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak Sınav gözetmenliğinde,
araştırma ve deneylerde,
Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak Öğrenci danışmanlığı
ve kayıt işlerinde,
Uygun görülen toplantılara ve temsillere katılmak Öğretim üyelerine yardımcı olmaktır.
Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak
Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması
zorunlu çalışmalarına destek vermek,
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek
Öğretim yardımcıları yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanına karşı
sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 13 FAKÜLTE SEKRETERİ
Görevi Unvanı

: Fakülte Sekreteri

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Genel Sekreter

Astları

: Bölümün Akademik ve İdari Personeli

İŞ TANIMI
Uşak Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler ekseninde
oluşturulacak değerler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel ve akademik
çalışmaların daha etkili, kaliteli ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik
işleri Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
01- Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak
02030405060708091011121314151617

18

Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü
sağlayıp gerekli denetim-gözetimi yapmak
Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı değişikliklerini takip etmek
Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek
Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlamak
Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapmak ve
sonuçlandırmak
Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde
yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak
Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli
işlemleri yapmak
Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatmak ve alınan kararların yazdırılmasını,
ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak
Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap
vermek
Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek
Dekanın imzasına sunulacak yazıların kontrollerini yaparak paraflamak
Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol
yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışmak
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak
Gerçekleştirme görevlisi olarak, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme
için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek
Fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Fakülte Dekanına
karşı birinci derecede sorumlu olup, Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri
yapmak.

YETKİLER
01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
02- İmza yetkisine sahip olmak
03- Harcama yetkisi kullanmak
04-

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak
…/01/2018

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 14 DEKAN SEKRETERİ
Görevi Unvanı

: Dekan Sekreteri

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Astları

:

İŞ TANIMI
Dekanın görüşme ve kabulleri diğer işlerini yürütmek

1
2
3
4

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Dekanın haftalık ve/veya günlük çalışmalarının-görüşmelerinin-toplantılarının programını hazırlar ve
uygulanmasını sağlar.
Dekanın, dekan yardımcılarının haftalık ders çizelgelerini edinir, üst yöneticilerin toplantı-izin-görev
durumlarını izleyerek soranlara, bilgi edinmek/görüşmek isteyenlere gerçekçi bilgiler verir/yardımcı
olur; bu doğrultuda aldığı notları da yöneticilere iletir.
Üst yöneticilere telefon aracılığı ile iletişim hizmeti sunar; bu bağlamda yanlış
anlamalara/algılamalara fırsat vermemek için özenli davranır.
Üst yöneticilerle yüz yüze görüşmek isteyenlere aracı olur; bilgilendirir, uygunluk görüşüne göre izler
ve görüşmenin yapılmasını sağlar.
Üst yöneticilerce verilen yazıları yazar, gereğini yapar.

5
6 Üst yöneticilerin yerine vekâlet edilmesi ile ilgili olarak birimleri bilgilendirir.

Fakülte adına gelen e-postaları günlük kontrol eder, gerekli bilgileri yöneticilere verir ve e-postaların

7 gereğinin yapılmasını sağlar.
8 Fakülte web sayfasında personele ilişkin güncellenmesi gereken bilgileri günceller.
9 Görev alanıyla ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.
10 Fakülteye gelen duyuru afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.

11 Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.
12 Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.
Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin e-mail ve telefon bilgilerini gerekli birimlere

13 bildirir.

Fakülte binasına ait oluşan arıza bildirimlerini ilgili birimlere yapar ve bu konuda işlem hakkında üst

14 amirine bilgi verir.

Üst yöneticiden çıkan evrakların imzasının kontrolünü yapar, görev alanıyla ilgili tüm postaların

15 hazırlanması ve gönderilmesinden sorumludur. Fakülte Yönetiminin vereceği diğer işleri yapar.
16 Yazıları dosyalar, saklar ve arşivler.
17 İşlerin aksamadan sürdürülebilmesi için Fakülte Sekreteri ile koordineli bir biçimde çalışır.
YETKİLER
1

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
…/01/2018

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 15 PERSONEL İŞLERİ

Görevi Unvanı

: Personel İşleri (Memur, Bilgisayar İşletmeni)

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Astları

:

İŞ TANIMI
Dekanlık emrinde görevli idari ve akademik personelin ikinci derece özlük işlerini
(Açıktan (yeniden) atama, naklen tayin (ayrılan-başlayan), emekli, istifa, ücretsiz izin, yıllık
izin, sağlık izni, sicil raporu tanzimi) yürütmek, yazışmalarını yapmak
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Göreve başlayan (açıktan, naklen) personele ait bilgilerin otomasyon (bilgisayar) kayıtlarını
01- yapmak, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin beyannamelerini almak, başlama
02030405060708091011
12
13
14
15

yazılarını ilgili birimlere yazmak
Emekli olan ve/veya başka kurumlara naklen atanan, ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik
kesme ve yazışma işlemlerini yürütmek
İdari ve Akademik personelin yıllık izin belgelerini düzenlemek ve takip etmek.
Aday memurların adaylık sürelerini takip etmek, sicil raporlarını, yemin belgelerini
düzenlemek ve birinci sicil amirine bilgi vererek adaylıklarının kaldırılması için gerekli
yazışmaları yapmak
İdari ve Akademik personele ait sağlık raporlarını maaş tahakkuk ve Rektörlük Makamına
bildirmek
İdari ve Akademik personelinin Rektörlük Makamından gelen kıdem, derece terfilerini takip
etmek, bilgi için ilgiliye gereği için maaş tahakkuk birimine bildirmek
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu için gerekli yazışmaları yapmak ve alınan
kararları ilgili birimlere bildirmek
Fakültemiz bünyesinde bulunan Bölümler ve Anabilim Dalı Başkanlıklarındaki Akademik
personelin görev sürelerini takip etmek
Öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının başvurdukları kadrolara atama işlemleri için gerekli
dosyaları hazırlamak ve yazışmaları yapmak
Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek
Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak
İşlem gören evrakları arşivlemek
Fakülte Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmaktır
Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak
Personel İşleri Personeli; yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterine karşı
sorumludur.
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 16 BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
Görevi Unvanı

: Bölüm Sekreterliği (Memur, Bilgisayar İşletmeni, Şef)

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı

Astları

:

İŞ TANIMI
Fakültemiz bölümleri ile ilgili her düzeydeki akademik işlemleri yürütmek

1
2
3

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bölüm Başkanlıklarında yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını
günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenler ve uygular.
Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa
iletilmesini sağlar.
Bölüm personeliyle ilgili tüm duyuruları yapar.

6

Dekanlıktan gelen öğrenci ve personelle ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına
duyurur.
Lisans ve Lisansüstü Ders planları, ders yükleri, ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları,
görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması
işlemlerini Bölüm Başkanının talimatı doğrultusunda yapar ve Dekanlığa bildirir.
Yatay geçiş başvuruları işlemleri yazışmalarını yapar.

7

Bölümlerin sınav hazırlıklarını (fotokopi, sınav evrakı, yoklama çizelgesi vs.) yapar.

8

Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını yazılı olarak iletir.

9

Gelen ve giden evrakların kaydı ile sevk edilen evrakların dağıtım işlerini yapar, yazışmalarını dosyalar

10

Bölümle ilgili toplantı duyurularını yapar.

11

Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.

4
5

12
13
14
15
16
17
18

Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını ve izin dönüşlerinde
göreve başlamalarını yazar.
Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazıları Dekanlığa bildirir.
Yeni kayıt ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin bir önceki öğrenim kurumunda gördükleri derslerden muafiyet ve
intibak talep dilekçelerini işleme alarak Bölüm Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere üst yazı ile Dekanlık Makamına sunar.
Bölümlerin vize ve final oranlarının hazırlanmasını sağlayarak üst yazı ile Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.
Öğretim elemanlarının görevlendirme ya da mazeretleri nedeniyle yapamadığı derslerin telafi işlemlerini iş akış
şemasına göre yapar.
Her öğretim yılı başında Bölüm Başkanlıklarının tespit ettiği güncel danışman öğretim elemanlarının listesini Dekanlık
Makamına üst yazı ile bildirir.
Bölümlerin dosyalama işlemlerini ve arşivleme işlemlerini yapar.

20

Görev alanıyla ilgili olarak Bölüm Sekreterliğini ilgilendiren tüm postaların hazırlanması ve gönderilmesinden
sorumludur.
Bölüm personelinin kıdem, kademe derece terfi değişikliklerini ilgililere tebliğ eder.

21

Bölümlerde görev yapan akademik personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.

22

Yeni bölüm teklifleri ve öğrenim protokolleri için gerekli yazışmaları yapar.

23

Öğrencilerin not itirazlarına ilişkin işlemlerini yaparlar.

24

Bilgi edinme ile ilgili işlemleri yaparlar

25

Yazıları dosyalar, saklar ve arşivler.

26

Dekanlığın ve bölüm başkanının vereceği diğer işleri yapar.

27

İşlerin aksamadan sürdürülebilmesi için Fakülte Sekreteri ve Bölüm Başkanı ile koordineli bir biçimde çalışır.

19

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 17 ÖĞRENCİ İŞLERİ
Görevi Unvanı

: Öğrenci İşleri Personeli (Memur, Bilgisayar İşletmeni)

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Astları

:

İŞ TANIMI
Fakültemize kayıtlı her düzeydeki öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerini yürütmek

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Öğrenci işleri biriminde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak
yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenler
ve uygular.
Öğrenci işleri birimine havale edilen yazı ve evrakları kontrol ederek eksiksiz
şekilde zamanında yapar ve Fakülte Yönetimine sunar.
Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği
yapar.
Normal ve ikinci öğretimde okuyan tüm öğrencilerin otomasyon kapsamında
kullanılan bilgisayar programına gerekli bilgilerin girişini yapar.
Öğrenci işleri biriminde yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Fakülte
Yönetimine anında bilgi verir.
Öğrenci İşleri Otomasyonu kapsamında, bilgisayar programına yönelik olarak
karşılaştıkları sorunların giderilmesi için Fakülte Yönetimini bilgilendirerek iş
akışının aksamasına fırsat vermez.
Öğretim elemanlarının kullandıkları not giriş programı ile ilgili sözlü ve/veya
yazılı yönelttikleri sorularını yanıtlar, programın kullanılmasına ilişkin
açıklamalar yapar.
Kullanılan bilgisayar programındaki verileri kontrol eder, oluşan hataları
belirler ve düzeltilmesi yönünde ilgili birimleri bilgilendirerek programın
kullanım amacına göre geliştirilmesine yardımcı olur.
Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan toplantılara katılır.
Anılan Daire ile işbirliği ve ilişki içinde istemlerini Fakülte Yönetimine bildirir.
Bölüm Başkanlıklarının açılacak dersler ve şube sayılarına ilişkin önerilerinin
kontrolünü yapar ve Rektörlük Makamına sunulmasını sağlar.
Bölüm Başkanlıklarından bildirilen ve Fakülte Yönetim Kurulunda karara
bağlanan ders dağılımlarının Rektörlük Makamına sunulmasını sağlar.
Her bölümün eğitim/öğretim planlarını bilgisayara işler, günceller.
Öğretim elemanlarının vize, final ve bütünleme sınavı notlarını zamanında
programa girip girmediklerini kontrol eder, öğretim elemanlarını ve Fakülte
Yönetimini bilgilendirir.
Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay verdiği not düzeltmelerini yapar.
Yabancı Dil muafiyet sınavı için listeleri düzenleyerek gerekli yazışmaları yapar.
Muafiyet sonuçlarını otomasyon sistemine girer.
Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla mazeret sınavı açılan öğrencilerin mazeret
sınavı notlarını karar doğrultusunda Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine girer.
Yarıyıl sonu sınavlarından önce devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan
eder.
ÖSYM ile Fakülteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin, kayıt sürecinde görev
alır. Kayıt istatistiklerini çıkararak Fakülte Yönetimine bilgi verir.

19
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42

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Muafiyet işlemlerini Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı doğrultusunda yapar.
Güz-bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri ve kurallarının panolara asılmasını
sağlar. Öğrencilerin yaptıkları ders kayıtlarını sisteme işleyerek kayıt yenileme
formlarını (öğrenci ve danışman imzalarını kontrol ettikten sonra) özlük
dosyalarına koyar.
Ek kontenjandan gelen öğrencilerinin kayıt ve diğer işlemlerini yapar.
Öğrenci İşleri Otomasyon Programında her yarıyıl başında yapılması gereken
dönemlik hazırlıklarını yaparak ikinci defa kontrol eder ve onay verir. (yıllık ve
yarıyıllık ders planları, ders yükleri, ders görevlendirmeleri, görevlendirme
değişikliği, ders değişikliği vb.)
Her eğitim-öğretim yılında öğrencilerin danışman öğretim elemanı listesini
günceller.
Yatay geçişe hak kazananların ilgili belgelerini kontrol eder, Bölüm
Başkanlığına gönderir, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen
sonuçlara göre kayıtları yapar, öğrencilerin geçiş yaptığı Üniversitelerinden
özlük dosyalarını ister.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı, burs vs. aktarımlarında öğrenciye gerekli
bilgiyi aktararak yazışmalarında yardımcı olur
Bölümler arası yatay geçiş başvurularını kontrol eder, sonuçlandırılması için
Bölüm Sekreteriyle iş birliği içinde çalışır.
Fakültemize ayrılacak öğrenci kontenjanlarıyla ilgili yazışmaları yapar.
Kayıt dondurma, işlemlerini Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda
yapar.
Öğrenci işleri birimiyle ilgili Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu
kararlarına işlem yapar.
Öğrencilerle ilgili alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na üst yazıyla gönderir.
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hatasız bir şekilde
uygulanması için Yönetmeliğin değişikliklerini takip eder, duyurularını yapar.
Katkı Kredisi, öğrenim ve burs alan öğrencilerin harç ve burs yazışmaları ile
işlemlerini yürütür.
Sınıflarında ilk %10’na giren öğrencileri belirleyerek Fakülte Yönetim
Kuruluna sunulmasını sağlar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıyla ilgili gerekli
yazışmaları yapar.
Öğrencilerin Askerlik belgelerini kanuni süresi içerisinde düzenler ve ilgili
Askerlik Şubelerine gönderir.
Öğrenci disiplin işlemlerini Fakülte Disiplin Kurulu Kararı doğrultusunda takip
ederek dosyasına işler ve gerekli yazışmaları yapar.
Öğrenci Belgesi, Transkript, ders içerikleri vs. belgeleri düzenler ve öğrencilere
verir, bu belgelerin evrak kayıt işlemlerini yapar Fakülte Yönetiminin talimatı
doğrultusunda gerekirse posta işlemlerini yapar.
Öğrencilerin kimlik müracaatlarını (kayıp, yenileme, ilk defa) değerlendirerek,
Rektörlük Makamına sunar.
Kimlik ve bandrollerin dağıtım işlemlerini yapar.
Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplar veya ilgili birime
yönlendirir.
Öğrenci velilerinin, diğer üniversite öğrencilerinin ve bilgi isteyenlerin
sorularına yanıt verir.
Üst Yönetimin oluruyla öğrencilerle ilgili bilgi verir, sorularına yazılı yanıtlar
verir.
Öğrenci Temsilciliği seçimleriyle ilgili her türlü hazırlıkları Bölüm Sekreteriyle
işbirliği içinde yapar.

43
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1

Erasmus, Farabi öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin her türlü
işlemlerini yapar.
Bologna süreciyle ilgili yazışmaları ve işlemleri yapar.
Öğrenci İşleri Birimiyle ilgili aylık faaliyet yazışmalarını yapar.
Periyodik olarak kurumlarla ilgili yapılan aylık ve dönemlik rutin yazışmaları
yapar.
Öğrencilerle ilgili havale edilen her türlü duyuruları yapar.
Derslere giren Öğretim Elemanlarının imzalı olarak verdiği derslerin Genel Not
İlan Cetvellerini dosyalar ve arşivler.
Sınav evraklarını yönetmeliğe uygun olarak zamanında teslim alır ve arşivler.
YÖK ’den gelen formların hazırlıklarını ve yazışmalarını yapar.
Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyetlerinin titizlikle incelenerek
hazırlanması ve değerlendirilmesi için son sınıf öğrencilerin transkriptlerini
ilgili bölüm başkanlığına üst yazı ile gönderir.
Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesini düzenler ve Lise Diplomalarını
imza karşılığında teslim ederek çıkış işlemlerini tamamlar.
Mezuniyet Töreni ile ilgili hazırlıkları Bölüm Sekreteriyle iş birliği içinde yapar.
Her Eğitim-Öğretim yılının akademik takvimini düzenli bir şekilde arşivler.
Bölüm Başkanlıklarından gelen ders programlarını, ders bazında tek tek
kontrol ederek düzenli bir şekilde arşivler.
Bölüm Başkanlıklarından gelen sınav programlarını, ders bazında tek tek
kontrol ederek düzenli bir şekilde arşivler.
Öğrenci İşleri ile ilgili Senato Kararlarını takip eder ve gerekli işlemleri yapar.
Yeni Kayıtlı öğrencilerin oryantasyon programını Bölüm Başkanlığı ile işbirliği
içinde düzenler.
Öğrencilerin harç iade işlemlerini yapar
Bilgi edinme ile ilgili işlemleri yaparlar.
Gelen-giden evrakları dosyalar ve arşivler.
Arşivleme işlemlerini düzenli aralıklarla (haftalık) yapar. İmha edilecek
evrakları belirler ve Fakülte Yönetimine bilgi verir.
Görev alanıyla ilgili olarak öğrenci işleri birimini ilgilendiren tüm postaların
hazırlanması ve gönderilmesinden sorumludur.
Her yıl fakülte 1.2.3. öğrencilerini tespit eder ve Rektörlük Makamına arz eder.
Üniversitemizi temsil faaliyetlerinde bulunan öğrencilerin listelerini hazırlar ve
ilgili öğretim üyelerine duyurur.
Fakülte Yönetiminin vereceği diğer işleri yapar.
YETKİLER
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip
olmak.
…/01/2018

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL

Dekan V.

EK- 18 MUHASEBE-TAHAKKUK
Görevi Unvanı

: Muhasebe-Tahakkuk Personeli (Mutemet)

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Astları

:

İŞ TANIMI
Muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olmak kaydıyla Muhasebe yetkilisi (Saymanlık
Müdürü) adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak alma,
muhafaza etme, verme ve gönderme yetkisi ile işlemleri yürütmek
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
0102030405060708091011
12
13

Akademik ve İdari Personelin maaş, fazla mesai ve ek ders ücretleri ile tahakkuk işlerini
yapmak
Yakıt, su, aydınlatma giderlerine ilişkin işleri yürütmek
Bina ve eğitim öğretimde kullanılan makine teçhizatın bakım onarım giderlerinin
ödenmesiyle ilgili evrakları düzenlemek ve arşivlenmek
SGK prim ödeme işlemlerini yürütmek
SAY 2000 sisteminin güncel tutulmak
Bütçe hazırlama sürecinde gerekli iş ve işlemlerini yürütmek
Satın alma süreçleri ve ödeme işlemlerini takibini yapmak
Personel emeklilik işlemlerini yürütümek
Göreve başlama ve özlük işlemlerine ait iş ve işlemleri yapmak
Görev yollukları, konferans, Kongre, seminer katılım ..vb ödemelerin yapılması için gerekli
işlemleri yürütmek
Ayniyat işlemleri, demirbaş sayım ve demirbaş düşüm işlemlerini yapmak
Faaliyet raporu ve Stratejik plan hazırlama süreçlerinde gerekli bilgi ve belgeleri ilgililere
vermek
Okulumuz demirbaşlarının talep eden birim personelimize teslim etmek ve takibini yapmak
İşlem gören evrakları arşivlemek

14 Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak
15 Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak

Muhasebe Servisi Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte
Sekreterine karşı sorumludur.

16 yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK- 19 TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ
Görevi Unvanı

: Taşınır Kayıt Yetkilisi

Görevin Kapsamı

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üst Yönetici/Üst Yöneticileri

: Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Astları

:

İŞ TANIMI
Fakültemizin taşınırlarını teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek,
kayıtlarını tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine
01- göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen
02030405060708-

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak ve
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlenmek
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlenmek
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak ve tedbirlerin alınmasını sağlamak
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımını yapmak
ve yaptırımak
Malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak
İşlem gören evrakları arşivlemek

09- Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak
10- Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte
Sekreterine karşı sorumludur.

11 yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
YETKİLER

01- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

…/01/2018
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

EK-20 HİZMET BİRİMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SUNULAN HİZMETLER

PERSONEL İŞLERİ
1.Personel özlük işlemleri.
2.Akademik ve idari personelin terfi
işlemleri.
3.Personel sağlık işlemleri.
4.Personel görevlendirmeleri.
5.Emeklilik işlemleri.
6.İzin işlemleri.
7.Akademik personel görev süresi
işlemleri.
8.Personel mal bildirimi, aile durum
bildirimi ve aile yardım bildirim
işlemlerinin takibi…

ÖĞRENCİ İŞLERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

İDARİ VE MALİ İŞLER
1.Maaş işlemleri.
2.Ekders ödemeleri.
3.Yurt içi geçici görev yolluğu ödemeleri.
4.Yurt içi tedavi yolluğu ödemeleri.
5.Bütçe işlemleri.
6.Satın alma İşleri
7.SGK işlemleri

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL

1.Taşınırların teslim alınması ve korunması
işlemleri.
2. Kullanım yerlerine teslim işlemleri.
3. Kayıtların tutulması ve bunlara ilişkin belge
ve cetvellerin düzenlenmesi işlemleri.

Fakültemize yerleşen öğrencilerin kaydı,
Öğrenci belgesi verme.
Öğrenci not döküm (transkript) belgesi verme.
Öğrenci askerlik durum belgesi hazırlama, verme ve askerlik şubesine gönderme.
Öğrenci ders intibakı için uyum komisyonunu bilgilendirme.
Öğrencilere sunulan burs, harç ve yardımlar için burs komisyonunu bilgilendirme,
Yönetim ve disiplin kurulu kararlarına istinaden işlemleri yürütme, gerekli yazışmaları yapma.
Öğrencilerin ders devam takip işlemleri ile harç ödemeleri kontrolü yapma.
Öğrencilerin ders sınav sonuçlarının takibi ve sınav evraklarının saklama.
Öğrencilerle ilgili resmi yazışmaların yapılması ve duyuruların asılması.
Öğrenci ders seçmelerinde danışman öğretim elemanını bilgilendirme.
Öğrencilerle ilgili istatistiklerin oluşturulması ilgili birimlerle yazışmalarının yapılması.
Mezunların belirlenmesi ve mezuniyet belgesi düzenleme.
14. Mezun olan öğrencilerin diploma föylerini hazırlama ve gerekli evrakları düzenleme.
15. Öğrencilerin kayıt silme işlemlerini gerçekleştirme.
16. Öğrenci temsilcilerinin seçiminde öğrencilere kolaylık sağlama, yazışmalarını yapma.
17. Öğrenci faaliyetleri ile ilgili öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyuru yapma.
18. Öğrencilerin her türlü akademik ve özlük işlemlerinin yönetmelikler çerçevesinde yapılması

Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Ders Dağılımı ve Haftalık Ders
Programı Hazırlama İş Akış Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Dekanlık ve Bölüm
Başkanlığı

Bölüm Dışı Öğretim Elemanı
İhtiyacının Temini

Bölüm Başkanı
Ders Dağılımı İçin Toplantı Çağrısı

Ortak derslere ve bölüm dışı
öğretim elemanı ihtiyacına ilişkin
bilginin ilgili bölümlere
ulaştırılması
İlgili dönemin ders dağılımlarının
görüşüleceği bölüm kurulu
toplantısı için öğretim
elemanlarına yazılı çağrı
yapılması

Ortak Ders Dağılımı
Çizelgesi

Toplantı Davet Yazısı

Bölüm Kurulu

Derslerin ilgili öğretim
elemanlarına haftalık ders yükü
ile atölye / laboratuvar, dershane
uygunluğu ve ortak dersler
dikkate alınarak dağılımın
yapılarak Yönetim Kuruluna
Sunulması.

Dekanlık

Bölümlerden gelen ders dağılım
çizelgelerinin yönetim kurulunda
onaylanması

Yönetim Kurulu Kararı

Dekanlık

Ders görevlendirmelerinin onay
için Rektörlük Makamına
sunulması

Giden Evrak

Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı

Ders Görevlendirmelerinin
Rektörlük Makamınca
Onaylanmasının Dekanlığa
Bildirilmesi

Gelen evrak

Dekanlık/ Bölüm
Başkanı

Haftalık ders programı
hazırlanması için ilgili birimlerin
temsilcilerinden oluşan bir
komisyon oluşturulması

Komisyon Listesi

Ders Programı
Hazırlama Komisyonu

Derslerin; dershane / laboratuar /
öğrenci/öğretim elemanı haftalık
ders programlarına
yerleştirilmesi

Ders Programı Taslağı

Bölüm Başkanı

Haftalık ders programları eş
zamanlı karşılaştırılır ve bölüm
başkanlığına sunulması

Bölüm Başkanı

Haftalık ders programının
uygunluğuna bakılması

Bölüm Başkanı

Yeniden düzenlenmek üzere
haftalık ders programının
hazırlama komisyonuna
gönderilmesi

Haftalık Ders Programlarının Tebliği

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Haftalık ders programının
onaylanarak Dekanlığa
gönderilmesi, öğretim
elemanlarına tebliğ edilmesi,
Öğrenciler için panolarda ve web
sayfasında duyurulması

Ders Dağılımı ve Haftalık Ders
Programı Hazırlama İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

-

-

Bölümde Okutulacak Ders
Dağılımlarının Yapılması

Ders Görevlendirmelerinin Dekanlık
Makamına Sunulması

Yönetim Kurulu Kararların Rektörlük
Makamına Sunulması

Ders Görevlendirmelerinin Rektörlük
Makamınca onaylanması

Komisyon oluşturulması

Haftalık Ders Programlarının
Hazırlanması

Öğrenci / Dershane / Laboratuvar
/Öğretim Elemanı Haftalık Ders
Programlarının Eş Zamanlı
Karşılaştırılması

Haftalık Ders
Programı Uygun
Evet
mu?

Hayır

Evet

Bölüm Ders Dağılımı
Çizelgesi

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Danışmanlık Hizmeti İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Danışmanlık Hizmeti İş Akış Süreci

Danışman Öğretim Elemanı
Belirlenmesi

Danışman Öğretim Elemanı
Görevlendirilmesi Talebinin
Onaylanması

Yönetim Kurulu Kararının Bildirilmesi

Görevlendirme Kararının Tebliği

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Bölüm Başkanı

İlk kayıt olan öğrenciler için
Bölüm Başkanınca Bölüm
öğretim elemanları arasından
danışman veya danışmanların
görevlendirilmesi teklifi

Fakülte Kurulu

Danışman ataması teklifi
incelenerek sonuçlandırılması

Dekanlık
Bölüm Başkanlığı

Kararın ilgili bölüme bildirilmesi,
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’na danışman isim
listelerinin gönderilir

Bölüm Başkanlığı

Görevlendirmelerin danışman
öğretim elemanlarına Tebliğ
edilmesi

Ders Kayıtları

Danışman Öğretim
Elemanı

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Danışman Öğretim
Elemanı

Danışmanlık Toplantısı

Görevlendirme Teklif
Yazısı

Yönetim Kurulu Kararı

Danışman İsim Listesi

Görevlendirme Yazısı

Akademik takvimde belirtilen
tarihlerde ders kayıtları, ders
ekleme ve bırakma konusunda
öğrencilere rehberlik edilerek;
ders kayıt formlarının
onaylanması
Dönemlik periyotlarla
toplantıların düzenlenmesi ve
öğrenci sorunlarının ilgili
yönetime rapor halinde
sunulması

Ders Kayıt Formu

Rapor

Danışman Öğretim
Elemanı

Danışmanlık toplantısıyla,
öğrencileri ilgili
mevzuat ve
uygulama (ÖBİS) hakkında
bilgilendirmesi

Toplantı Raporu

Danışman Öğretim
Elemanı

Mezun durumundaki öğrencilerin
toplam ders kredisi ve akademik
ortalamasının incelenerek
mezun öğrenci listelerinin
hazırlanarak ekleri ile birlikte
onay için Bölüm Başkanlığına
sunulması

Mezunlar Listesi

Danışman Öğretim
Elemanı

Öğrenci İşleri tarafından
hazırlanan çıkış belgelerinin
imzalanması

Çıkış Belgesi

Mezuniyet

Danışmanlık Hizmeti İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

İşlem/İş Akışı

Öğrenci İlk Kayıt İş Akış Şeması
Sorumlular
Faaliyet

Öğrenci İlk Kayıt İş Akış Süreci

Kayıt Programının Hazırlanması

Kayıt İşleminin Başlaması

Öğrenciden İstenen
Bilgi ve Belgeler
Tamam mı?

EVET

Çıktı

-

-

-

Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı

Akademik birimler bazında öğrenci
yoğunluğuna göre randevu tarihi
belirlenmesi e web sayfasında
duyurulması

Kayıt Programı Duyurusu

Görevli
Personel

ÖSYM Yerleştirme Belgesinde belirtilen
tarihte gelen öğrencilerin kayıt birimine
yönlendirilmesi

-

Görevli
Personel

Kayıt belgelerinin kontrol edilmesi ve
kayıt işleminin gerçekleştirilmesi

Görevli
Personel

Eksik kayıt bilgi ve belgelerin
tamamlanmasının bildirilmesi ve
Öğrencinin eksik bilgi ve belgeleri
Tamamlayıp tamamlamadığının
kontrol edilmesi

-

Görevli
Personel

Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmemesi

-

HAYIR
Eksik Belgelerin Tamamlanması

Eksik Bilgi ve Belgeler
Tamamlandı mı?

Hayır

ÖSYM Yerleştirme
Belgesi, Mezuniyet
Belgesi,
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Ön kayıt Formu
Askerlik Tecil Belgesi
(Erkek Adaylar İçin)
6 Adet Fotoğraf Öğrenim
Ücreti makbuzu( İ.Ö.
Öğrencileri için)

Evet

Kayıt işleminin Öğrenci Bilgi
Sistemi’nden onaylanarak kayıt
işleminin gerçekleştirilmesi

Kaydın Gerçekleştirilmesi

Görevli
Personel

Öğrenci Kimlik Kartı ve Öğrenci
Belgesinin teslim edilmesi

Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı
Görevli
Personel

Öğrenci belgesinin ve Daire
Başkanlığın tarafından basımı yapılan
öğrenci kimlik kartının teslim edilmesi

Öğrenci Belgesi
Öğrenci kimlik Kartı

Öğrenci İlk Kayıt İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

-

-

-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Kayıt Yenileme İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı
Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

Danışman Öğretim Elemanı Belirlenmesi

Yönetim Kurulunda
Uygun Buldu mu?

Hayır

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Bölüm
Başkanlığı
Yönetim Kurulu

Bölüm Başkanlıklarınca belirlenen
Danışman Öğretim Elemanı
görevlendirmelerinin yönetim
kurulunda onaylanması,

Yazı ve Eki Liste

Dekanlık

Danışman Öğretim Elemanı
görevlendirmelerinin yeniden
oluşturulması için konunun Bölüm
Başkanlığına bildirilmesi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunda onaylanan
Danışman Öğretim Elemanı Bilgilerinin
Öğrenci Bilgi Sisteminde tanımlanması

Kurul Kararı

Öğrenci

Birinci öğretim öğrencilerinden 5.
yıla ders bırakan öğrencilerin kayıt
yenileme işlemi yapabilmesi için
öğrenci katkı payı ücretlerini 2.
Öğretim öğrencilerinin öğrenim
ücretlerini yatırması

Banka Dekontu

Öğrenci

Öğrencilerin yeni dönemde alacağı
dersleri (Öncelikle alt yarıyıldan
başarısız olan dersleri) Öğrenci Bilgi
Sisteminden seçmeleri

Yönetim Kurlu Kararı

Danışman
Öğretim
Elemanı

Danışman Öğretim elemanınca,
Öğrenci tarafından sistem üzerinden
seçilen derslerin onaylanması ve ders
kayıt formu çıktısının öğrenci ile birlikte
imzalanarak öğrenci işleri birimine
teslim edilmesi

Ders Kayıt Formu
Banka Dekontu

-

-

-

Evet
Öğrenci Bilgi Sisteminde Danışman
Öğretim Elemanlarının Tanımlanması

Öğrenci Katkı Payı /Öğrenim Ücretlerinin
Yatırılması

Otomasyon Sisteminden Derslerin
Seçilmesi

Ders Ekleme Bırakma Danışman Onayı

Kayıt Yenileme İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi ve Kayıt İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi ve Kayıt
İş Akış Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Dekanlık

YÖK’ün Kontenjan önerilerini içeren
talep yazısının Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca Fakülte gönderilerek
kontenjan önerilerinin istenmesi

Gelen Evrak

Fakülte Sekreteri
Görevli Personel

Üniversite Senatosunda görüşülmek
üzere Fakülte yatay geçiş
kontenjanlarının belirlenerek Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

Giden Evrak ve Eki

Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı

YÖK’ün yatay geçiş kontenjan
duyurusu yazısın Fakülte bildirilmesi

Gelen Evrak

Görevli Personel
Fakülte Sekreteri

YÖK’ün belirlediği kontenjan
doğrultusunda Komisyonca ilgili
yönetmelik çerçevesinde yapılan
değerlendirmelerinin Fakülte Yönetim
kurulunda görüşülerek karara
bağlanması kurul kararı gereğince
yatay geçişi uygun görülen/görülmeyen
öğrenci isimleri ve kayıt tarihlerinin ilan
edilmesi

Yönetim kurulu
Kararı
İlan Listeleri

Görevli Personel

Listede isminin bulunması halinde
kaydın gerçekleştirilmemesi, belge
eksikliğinin tamamlatılması

Kontenjan Önerisinin Tespiti

Yatay Geçiş Kontenjanlarının
belirlenmesi

YÖK’ün Yatay Geçiş Kontenjan
Duyurusu

Yatay Geçiş Başvurusu

Yatay Geçiş Kayıt
Başvurusu Uygun
mu?

HAYIR

EVET
Kayıt İşleminin Yürütülmesi

Öğrenci Dosyasının İstenmesi

Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi ve Kayıt
İş Akış Sürecinin Sonlandırılması

Görevli Personel

Öğrenci bilgi sistemine öğrenciye ait
bilgilerin girilerek öğrenci kaydının
gerçekleştirilmesi ve onaylanması

Fakülte Sekreteri
Görevli Personel

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencinin
geldiği Yükseköğretim Kurumundan
dosyasının İstenmesi

Giden Evrak

-

-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış
Süreci

Kurum/Kuruluşlarının Burs Duyurularının
Yapılması

Muafiyet ve İntibak Komisyonunun
Oluşturulması

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Öğrenci
Görevli
Personel

Öğrencinin daha önce başka bir
yükseköğretim kurumunda başarmış
olduğu dersler için ilk kayıt olduğu
yarıyılın başında eğitim-öğretimin
başlama tarihinden sonraki ilk hafta
içinde daha önce öğrenim gördüğü
Yükseköğretim Kurumu tarafından
onaylanmış belgelerle muafiyet
talebinde bulunması

Ders içerikleri
Not döküm belgesi
(transkript)

Bölüm
Başkanlıkları

Muafiyet Başvurularını değerlendirmek
üzere Komisyonunun oluşturulması

Komisyon Listesi

Muafiyet ve
İntibak
Komisyonu

Komisyonuna gelen öğrenci
Başvuruların, Başvuru Şartlarının
sağlanıp sağlanmadığının ve istenen
belgelerin tam olup olmadığının kontrol
edilmesi şartların sağlanmaması
durumunda başvurunun reddedilmesi

Muafiyet ve
İntibak
Komisyonu

Muafiyet isteğinin muafiyet
komisyonu tarafından incelenerek
muafiyetlerin yapılarak uyum/intibak
programının düzenlenlenmesi

Muafiyet ve İntibak Formu

Yönetim Kurulu

Muafiyet ve İntibak Programının
Yönetim Kurulunda karara
bağlanması

Yönetim Kurlu Kararı

Dekanlık

Yönetim Kurulu Kararlarının öğrenci
işleri tarafından öğrenci bilgi sistemine
işlenerek muafiyet ve intibak programı
çerçevesinde değişikliklerin yapılması
ve konunun Bölüm Başkanlığına,
Danışman Öğretim Elemanına
bildirilmesi

Giden Evrak

-

-

-

Başvuruların Kabulü

Muafiyet Talebi
Uygun mu?
Hayır

Evet
Uygun Görülen Başvuruların Muafiyet ve
İntibaklarının Yapılması

Muafiyet ve İntak Programının Yönetim
Kurulunda Görüşülmesi

Kararların Birimlere Bildirilmesi

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş
Akış Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Sınav Programı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Sınav İş Akış Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Dekanlık
Sınav Takvimi Duyurusu

Bölüm Başkanı

Görüş, Öneri ve İhtiyaç Tespiti

Sınav Program Taslağın Dekanlık
Makamına Sunulması

Sınav Programı
Uygun mu?

Vize/Final sınavlarının hangi tarihler
arasında yapılacağının bölümlere
duyurulması ve gerekli hazırlıkların
başlamasının istenmesi
Öğretim elemanlarından sınav programı
(öğrenci sayısı, sınav tarihi, süresi,
yazılı veya uygulamalı olup olmayışı, ek
gözetmen ihtiyacı vb) ile ilgili görüş ve
önerilerin yazılı olarak alınması ve
akademik takvimdeki tarihlere göre
sınav programı taslağının hazırlanması

Dekanlık Yazısı

Sınav Programı Taslağı

Bölüm Başkanı

Sınav Programı Taslağının Dekanlık
Makamına Sunulması

Bölüm Başkanlığı
Yazısı

Fakülte Kurulu

Sınav program taslağının incelenmesi

İade Yazısı

Dekanlık

Onaylanan Sınav Programının İlan
Edilmek Üzere Bölüm Başkanlığına
gönderilmesi

Giden Evrak

Sınav Programının Duyuru Panolarında
ve Web sayfasında ilan edilmesi, ilgili
öğretim elemanlarına resmi olarak
bildirilmesi

Sınav Programı ve
Görevlendirme
Yazısı

Hayır

EVET
Onaylanan Sınav Programının İlgili Birimlere
Gönderilmesi

Onaylanan Sınav Programının İlan Edilmesi
Sınavların Uygulanması

Sınavların değerlendirilmesi ve Sınav
Evraklarının Teslimi

Not İtirazı Var Mı?

Dekanlık/ Bölüm
Başkanı/ Öğretim
Elemanı/
Gözetmen

Sınavların belirtilen tarih, saat ve Yerde
yapılmasının sağlanması

Öğretim Elemanı

Değerlendirilen sınavların notlarının
sisteme girilmesi, Onaylanması, ilan
edilmesi ve onaylı çıktılarının Bölüm
Başkanlığına teslim edilmesi

Dekanlık Bölüm
Başkanı

Sınav Sonuçlarına İtiraz olup
Olmadığının incelenmesi, sınav
Sürecinin sonlandırılması

Dekanlık/Bölüm
Başkanı

Dekanlıkça alınan ve incelenmek üzere
Bölüm Başkanlığına gönderilen not
itiraz dilekçelerin ilgi öğretim elemanına
iletilmesi

Öğretim Elemanı

Öğretim elemanca ı sınav kâğıdının
tekrar incelenerek ve sonucun Bölüm
Başkanlığına bildirilmesi

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Haftalık ders programının onaylanarak
Dekanlığa gönderilmesi, öğretim
elemanlarına tebliğ edilmesi,
Öğrenciler için panolarda ve web
sayfasında duyurulması

-

-

Sınav Not Bildirim
Çizelgesi ve Teslim
Tutanağı

Hayır
Evet
Not İtiraz Dilekçesinin Alınması

Not İtiraz Dilekçesinin Değerlendirilmesi

Ders Dağılımı ve Haftalık Ders
Programı Hazırlama İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Değerlendirme
Sonucu Yazısı

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Öğrenci

Senatonun belirleyeceği haklı ve
geçerli nedenlere dayalı bir mazereti
nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilerin, mazeretini gösterir
belgeyi aldığı tarihten itibaren 5 takvim
günü içerisinde dilekçe ile mazeret
sınavı talebini Bölüm Başkanlığına
bildirmesi,

Yazı ve Eki Liste

Bölüm
Başkanlığı

Bölüm Başkanlığınca incelenen dilekçe
ve eklerin sunulması

Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

Mazeret Sınavı Başvurusu

Dilekçelerin Yönetim Kuruluna Sunulması

Mazeretleri Uygun
mu?

Hayır

Yönetim Kurulu

Evet
Mazeret Sınavı Takviminin Hazırlanması

Mazeret Sınavlarının Yapılması

İlgili yönetmelik maddesi çerçevesinde
yapılan değerlendirmelerde Mazeret
sınavı talebi uygun görülmeyen
öğrencilerin başvurularının
reddedilmesi kararın öğrencilere
bildirilmesi

Kurul Kararı

Bölüm Başkanı

Yönetim Kurulunda belirtilen tarihler
arasında Mazeret Sınav Takviminin
hazırlanarak ilan edilmesi

Banka Dekontu

Öğretim
Elemanı

Dersi yürüten öğretim elemanınca
Sınav Takviminde belirtilen gün,yer
ve saate Mazeret Sınavlarının
yapılması

Yönetim Kurlu Kararı

Öğretim
Elemanı

Yönetmelikte belirtilen yasal süreler
içerisinde öğretim elemanlarınca sınav
notlarının sisteme girilmesi

Not Çizelgesi

-

-

-

Sınav Notların Sisteme Girilmesi

Mazeret Sınavı İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Öğrenci

Mezun olabilmek için zorunlu staj
çalışması hariç, devam koşulunu
yerine getirmiş olduğu tek dersten
başarısız olan öğrencilerin dilekçe ile
Bölüm Başkanlığına başvurması

Dilekçe

Bölüm
Başkanlığı

Bölüm Başkanlığınca incelenen dilekçe
ve eklerin Yönetim kuruluna sunulması

Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

Tek Ders Sınavı Başvurusu

Dilekçelerin Yönetim Kuruluna Sunulması

Tek Ders Sınavına
Girebilir mi?

Hayır

Yönetim Kurulu

İlgili yönetmelik maddesi çerçevesinde
yapılan incelemede tek ders sınavına
girme şartlarını sağlamayan
öğrencilerin başvurularının
reddedilmesi kararın öğrencilere
bildirilmesi

Yönetim Kurul Kararı

Evet
Sınav Tarihinin Belirlenmesi

Mazeret Sınavlarının Yapılması

Sınav Notların Sisteme Girilmesi

Mazeret Sınavı İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Bölüm Başkanı

BaşYönetim Kurulunda belirtilen
tarihler arasında Mazeret Sınav
Takviminin hazırlanarak ilan edilmesi

Banka Dekontu

Öğretim
Elemanı

Dersi yürüten öğretim elemanınca
Sınav Takviminde belirtilen gün, yer
ve saate Mazeret Sınavlarının
yapılması

Yönetim Kurlu Kararı

Öğretim
Elemanı

Yönetmelikte belirtilen yasal süreler
içerisinde öğretim elemanlarınca sınav
notlarının sisteme girilmesi

Not Çizelgesi

-

-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı
Burs İşlemleri İş Akış Süreci

Kurum/Kuruluşlarının Gelen Burs
Kontenjanları ve Burs ile İlgili Bilgilerin
Duyurularının Yapılması

Dekanlıkça Burs Değerlendirme
Komisyonunun Oluşturulması

Başvuruların Kabulü

Öğrenci, Burs
Başvuru Şartlarını
Sağlıyor mu?

Hayır

Evet
Uygun Görülen Başvuruların
Değerlendirilmesi

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Fakülte
Sekreteri
Görevli
Personel

Kurum Kuruluşlardan gelen Burs
Duyurularının öğrenci İlan panolarında
duyurulması

Duyurusu

Dekanlık

Burs Başvurularını değerlendirmek
üzere Burs Değerlendirme
Komisyonunun oluşturulması

Burs Değerlendirme
Komisyon Listesi

Öğrenci
Danışman
Öğretim
Elemanı

Duyuruya istinaden öğrencilerin burs
başvurularını istenen evraklar İle birlikte
Danışman Öğretim Elemanına teslim
etmesi

Başvuru Formu ve Ekleri

Burs Başvuru
Değerlendirme
Komisyonu

Burs Komisyonuna gelen öğrenci
Başvuruların, Başvuru Şartlarının
sağlanıp sağlanmadığının ve istenen
belgelerin tam olup olmadığının kontrol
edilmesi şartların sağlanmaması
durumunda başvurunun reddedilmesi

Burs Başvuru
Değerlendirme
Komisyonu

İlan edilen tarihte yapılacak mülakat
sonucunda Burs alacak Öğrencilere ait
bilgilerin doğruluğunun teyit edilerek
öğrencilerin ihtiyaç ve başarı
durumlarına göre asil ve yedek
adayların belirlendiği tutanağın
düzenlenmesi

Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi
Dekanlık

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait
bilgi ve belgelerin, Burs tahsisi için
burs verecek Kurum ve Kuruluşlara
bildirilmesi

Tutanak

Giden Evrak

Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması
için ilgili öğrencinin bilgilendirilmesi

Burs İşlemleri İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

-

-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Rektörlük
Makamı

Rektörlük (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı) tarafından öğrenci temsilcisi
seçilmesi gerektiğini bildiren yazının
dekanlığa gelmesi

Gelen Evrak

Dekanlık

Öğrenci Sınıf, Program, Bölüm ve
Fakülte Temsilcisi Seçim Tarihlerinin ve
Başvuruların Duyurulması

İlan

Öğrenci

Kayıtlı Öğrenci olması
Siyasi parti organlarında üye veya görevli
olmaması Yükseköğretim kurumundan
uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı
bir suç işlememiş ve seçimin yapıldığı
dönemde kayıt dondurup dondurmadığının
tespit edilmesi

Başvuru Formu

Öğrenci

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak
öğrencilerin seçim tarihinden en az bir
hafta önce adaylıklarını ilan edip
seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki
günün mesai bitimine kadar seçim
kampanyası yapılması

İlişik Kesme Belgesi

Danışman
Öğretim
Elemanları

Sandık Kurullarının oluşturulması ve
Rektörlük Makamınca belirlenen süre ve
program çerçevesinde Kasım ayı
içerindeki tarihte bölüm öğrencilerinin
kendi aralarından seçime katılan
öğrencilerin salt çoğunluğuyla bir defaya
mahsus olmak üzere iki yıl için Bölüm
Temsilcisi seçilmesi

Oy Pusulası
Sandık Kurulu
Tutanağı

Dekan
Yardımcısı

Bölüm Temsilcilerince kendi aralarından
seçime katılanların salt çoğunluğuyla iki yıl
için Fakülte Temsilcisinin seçilmesi

Oy Pusulası
Seçim Tutanağı

Öğrenci İşleri
Birimi

Seçim sonuçlarının ve Seçilen Bölüm
Temsilcilerine ait bilgilerin Rektörlük
Makamına bildirilmesi

Giden Evrak

-

-

-

Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

Öğrenci Temsilcisi Seçim Sürecinin
Bildirilmesi

Seçim Sürecinin Duyurulması

Adaylar Başvuru
Şartlarını Taşıyor mu?

Hayır

Evet
Adaylıkların İlan Edilmesi

Bölüm Temsilcisi Seçimlerin Yapılması

Fakülte Temsilcisi Seçimi

Temsilci Seçim Sonuçlarının Rektörlük
Makamına Bildirilmesi

Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Öğrenci Belgesi-Transkript Belgesi Düzenlenmesi İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Öğrenci
Öğrenci İşleri
Birim Personeli

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden veya
Öğrenci kimlik kartı ile şahsen
Müracaat edilmesi

-

Görevli
Personel

Öğrenci bilgi sistemine öğrenci
numarası girilerek ilgilinin öğrencilik
hakkının devam edip etmediğinin
kontrol edilmesi

-

Görevli
Personel

Öğrenci belgesinin verilmemesi ancak
Transkript vermek için gerekli
işlemlerin yapılması

-

Belge Hazırlanması

Görevli
Personel

Öğrenci bilgi sistemine öğrenci
numarası girilip öğrenci belgesi –
transkript çıktısının alınması

Belgelerin onaylanarak teslim edilmesi

-

Belgelerin Teslim Edilmesi

Görevli
Personel
Fakülte
Sekreteri

-

-

-

Öğrenci Belgesi-Transkript Belgesi
Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Belge Talebi

Öğrencilik Hakkı
Devam Ediyor mu?
HAYIR

EVET

Öğrenci Belgesi-Transkript Belgesi
Düzenlenmesi İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Öğrenci Belgesi
Transkript

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Diploma Düzenlenmesi İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Danışman
Öğretim
Elemanı
Görevli
Personel

Alınması gereken kredi miktarı, genel
akademik başarı not ortalaması ve var
ise staj işlemleri tamam olan
öğrencilerin tespit edilmesi

-

Mezuniyet Tarihlerinin Belirlenmesi

Yönetim Kurulu
Üyeleri

Mezun olmaya hak kazan öğrencilerin
mezuniyet tarihlerinin Yönetim
Kurulunda görüşülmesi

Yönetim Kurulu Kararı

Diplomaların Düzenlenmesi

Görevli
Personel
Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı

Öğrenci bilgi sisteminde mezuniyet
işleminin gerçekleştirilerek diploma
hazırlanmak üzere bilgi ve belgelerin
Öğrenci işleri Daire Başkanlığına
gönderilmesi

Giden Evrak ve Eki
Yönetim Kurulu Kararı
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Fotoğraf

Öğrencinin Müracaatı

Görevli
Personel

Diploma almak için müracaat eden
öğrencinin gerekli işlemler için
yönlendirilmesi

Geçici Mezuniyet Belgesi

Diploma Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Diploma Düzenlenecek Öğrencilerin Tespit
Edilmesi

İlişik Kesme Belgesinin gerekli yerlere
Onaylatılarak
Lise Diplomasının Arkasına Mezuniyet
İşleminin işlenmesi ve
Lise Diplomasının Aslı, Onaylı
Transkript belgesinin Öğrenciye
Verilmesi

İlişik Kesme Belgesinin Düzenlenip
Onaylanması

Öğrenciye Geçici
Mezuniyet Belgesi
Verilmiş mi?

EVET

Diploma Servisi
Personeli

Öğrenciye Geçici Mezuniyet Belgesi
verilip verilmediğinin sorgulanması,
verilmiş ise
Öğrenciden Geçici Mezuniyet belgesi
İstenmesi belge kaybedilmiş ise
gazete ilanının istenmesi

Teslim Belgesi

Diploma Servisi
Personeli

Düzenlenen Diplomanın, diploma
defteri imzalatılmak suretiyle ilgili
öğrenciye teslim edilmesi

Diploma Teslim Defteri

HAYIR
Diplomanın Teslim Edilmesi

Diploma Düzenlenmesi i İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması
-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı
Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci

Yazılı Şikâyetin Bildirilmesi

Soruşturmacı Tayini

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

-

Yazılı bildirim üzerine Yetkili amir (Dekan)
soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı
tayin suretiyle yaptırabilir,

Dilekçe ve Eki

Disiplin Amiri

15 gün içinde olayı ayınlatmak üzere bir öğretim
elemanının soruşturmacı olarak görevlendirilmesi

Görevlendirme
Yazısı

Soruşturmacı

Şüphelinin ifadesinin alınması ve konuya ilişkin tanık
ve müştekinin dinlenmesi

Davetiye

Soruşturmacı

Alınan ifade dinlenen tanık ve elde edilen belgeler
doğrultusunda değerlendirmenin yapılması ve ilgili
öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu,
savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce
yazılı olarak bildirilmesi ve savunmaya özür
bildirmeksizin katılmadığı taktirde savunma
hakkından vezgeçtiğinin bildirilmesi

Savunma
Davet Yazısı

Şüpheli İfadesi Almak ve Tanık Dinleme

Savunm Hakkı

Soruşturmacı

Ek Süre Talebi

Disiplin Amiri

Sorşturma Raporu
Soruşturmacı

Soruşturma
Dosyasında
Eksiklik Var mı?

Disiplin Amiri

Evet

Soruşturma Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde
belirtilen sürede tamamlanamadığı taktitde gerekçeli
olarak ek süre talep edilmesi
yetkili disiplin amirnce uygun bulunduğu taktirde
soruşturma süresini uzatılması
Soruşturma onayı, soruşturmaya
Başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen
suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve
alınan savunmanın özetlendiği soruşturma
raporunda İsnat edilen suçun sabit olup olmadığının
değerlendirilmesi ve disiplin cezasının teklif edilmesi
Soruşturma raporunun dosya ile birlikte soruşturmayı
açan mercie tevdi edilmesi
Disiplin amirince dosyada eksiklik tespit edildiğinde
dosya yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni
bir soruşturmacı tayin edilmek suretiyle eksikliklerin
tamamlatılması

Dosya

Yazı

Disiplin Kurulu
Disiplin Amiri

Toplanan deliller, alınan ifadeler şüpheliye atfedilen
suçu ispatlamak için yeterli bulundu ise; Uyarma,
Kınama 1 Haftadan 1Aya kadar Uzaklaştırma
Cezaları Disiplin Amirince, Bir veya iki yarıyıl için
uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
Disiplin Kuurlu sorşturmacının önerdiği cezayı kabul
ve red edebileceği gibi başka bir disiplin cezasıda
verebilir

Disiplin Kurlu
Kararı

Dekanlık

Disiplin soruşturması sonunda, İlgili öğrenciye
verilen disiplin cezasının ve süresinin, disiplin
cezasına karşı başvuru yolları tebliğ edilmesi

Yazı

Soruşturma Dosyasının Rektörlük
Makmına Bildirilmesi

Dekanlık

Burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim
kurumuna Üniversiteden çıkarma cezası verildiği
takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün
yükseköğretim kurumlarına YÖK’e, ÖSYM’ye
Askerlik Şubelerine Emniyet Makamlarına bildirilir

Disiplin Soruşturması İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

-

-

Hayır
Soruşturma Dosyasının Karara
bağlanması

Cezanın Tebliği

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Kayıt Dondurma Talebi

Öğrenci
Görevli
Personel

Senatonun belirleyeceği haklı ve
geçerli nedenlere dayalı bir mazereti
nedeniyle eğitim öğretime ara vermek
zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini
belgelendirmek suretiyle dilekçe ile
kayıt dondurma talebinde bulunması,

Dilekçe ve Mazeret İlişkin
Ekler

Yönetim Kurulunda Görüşülmesi

Dekan

Haklı ve geçerli nedenler kapsamında
dilekçenin incelenmesi ve Yönetim
Kurulunda görüşülmesi

Yönetim Kurulu

Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve
geçerli kabul edilen sağlık, tabii afetler,
birinci derece yakınlarının ağır
hastalığı, mahkûmiyet, askerlik ve
tutukluluk hali mazeretlerinin
belgelendirilmesi/
kayıt dondurma talep nedeninin
yönetim kurulunca mazeret olarak
kabul edilmemesi ve kararın öğrenciye
bildirilmesi

Kurul Kararı

Dekanlık

Yönetim Kurulu Kararında belirtilen
süreler için öğrenci Bilgi Sisteminden
ilgili öğrencinin kayıt dondurma
işlemlerinin yapılması

Öğrenci Bilgi Sistemi

Dekanlık

İlgili öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına ve Kredi Yurtlar
Kurumuna bildirilmesi

Yönetim Kurlu Kararı

-

-

-

Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

Yönetim Kurulu
Mazeretini Uygun
Buldu mu?

Hayır

Evet
Uygun Görülen Başvurulara Ait
işlemlerinin Yapılması

Kayıt Dondurma İşleminin İlgili Birimlere
Bildirilmesi

Kayıt Dondurma İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Kayıt Silme İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Öğrenci

Öğrencinin Kayıt Sildirme isteğinin
dilekçe il dekanlığa başvurması

Dilekçe

Dekanlık
Öğrenci İşleri
Birimi

Dekanlıkça, kayıt silme işlemelerinin
yapılması için dilekçenin öğrenci işleri
birimine havale edilmesi ve öğrenci
adına ilişik kesme belgesinin
düzenlenmesi

İlişik Kesme Belgesi

Öğrenci

Öğrenci İlişik Kesme Belgesini İlgili
Birimlere Spor Sorumlusu, Kütüphane
birimine onaylatılması üzerinde kitap,
spor malzemesi vb eşyaların olup
olmadığının tespiti

İlişik Kesme Belgesi

Öğrenci İşleri
Birimi

Onaylanmış İlişik Kesme belgesine
istinaden ilişiğinin kesilerek öğrenci
bilgi sisteminden kaydının silinmesi

İlişik Kesme Belgesi

Öğrenci İşleri
Birimi

Lise diplomasının ve Aslı Gibidir
yapılan fotokopisinin arkasına Kayıt
Silme işleminin işlenmesi ve Lise
Diplomasının aslının öğrenciye
verilmesi

Lise Diploması

Dekanlık

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve
Öğrenci kredi alıyorsa kredi ve yurtlar
kurumuna
Kaydının silindiğinin Bildirilmesi

Not Çizelgesi

-

-

-

Kayıt Silme İş Akış Süreci

Kayıt Silme Başvurusu

Öğrenci İşleri Birimine Bildirilmesi

İlişiğinin Kesilebilir
mi?

Hayır

Evet
Öğrencinin İlişiğinin Kesilmesi

Lise Diplomasının verilmesi

Birimlere Bildirilmesi

Kayıt Silme İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Görevli Personel

Kurum içi ve Kurum dışı gelen
evrakların Evrak Kayıt sistemine
işlenmesi

Gelen Evrak Sistemi

Fakülte Sekreteri
Dekan Yardımcısı
Dekan

Evrakların havale edilmek ve
paraflanmak üzere Fakülte
sekreterliğine imza için Dekanlık
Makamına sunulması

Evrak

Evraka Cevap Yazılması

Görevli Personel

İşlem gören evrakların cevabi
yazılarının evrak kayıt sistemine
işlenerek ilgili evraka kayıt
numarası verilmesi

Giden Evrak Sistemi

Dağıtımı

Görevli Personel

Evrak dağıtım işlemlerinin (posta
veya iç/ dış zimmet defteriyle)
yapılması

Zimmet Defteri

Evrakın Dosyalanması

Görevli Personel

Birimde kalan nüshanın İlgili
dosyaya kaldırılması

Evrakın Dosyalanması

Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

-

-

-

Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış
Süreci

Evrak Kaydı

Havale Edilmesi

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Fakülte Kurulu/ Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Fakülte Kurulu/ Yönetim Kurulu İş Akış
Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Fakülte Sekreteri

Birim ve Kişilerden gelen tekliflerin
değerlendirilerek Dekana
sunulması

Gelen Evrak

Gündem Maddelerinin Belirlenmesi

Toplantı Çağrısı

Dekan
Fakülte Sekreteri

Kurul üyelerine toplantı; tarih, saat
ve yerinin bildirilmesi

Toplantı Davet Yazısı

Fakülte Sekreteri

Kurullarda alınana kararların
yazılarak imzaya sunulması

Kara Metni

Kararların İlgili Birim ve Kişilere
Dağıtımı

Dekan
Fakülte Sekreteri
Dekan Yardımcısı
Görevli Personel

Gereği/bilgi için Kurul kararların
ilgili birim ve kişilere dağıtımının
yapılması

Giden Evrak
Karar Metni

Kurul Kararlarının Karar Defterlerine
Yapıştırılması

Fakülte Sekreteri

Kurul Kararlarının karar defterine
yapıştırılması ve mühürlenmesi

Karar Defteri

-

-

-

Toplantı Kararlarının Yazılması ve
İmzaya Açılması

Fakülte Kurulu/ Yönetim Kurulu İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı
Sorumlular
Faaliyet

Çıktı

Akademik Personel Alımı iş Akış süreci

-

-

-

Akademik Personel İhtiyacının Bildirilmesi

Bölüm
Başkanlığı

Bölüm Başkanlığınca ihtiyaç duyulan Akademik
Personel kadrolarının varsa bölüm kurlu kararı ile
birlikte bir üst yazı İle Dekanlık Makamına Bildirmesi

Gelen Evrak

Dekanlık

Bölüm Başkanlıklarına ait Akademik Personel
Taleplerinin Yönetim Kuruluna Sunulması

-

Yönetim
Kurulu

Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmede sayı ve
ihtiyacın uygun bulunmaması

Yönetim
Kurulu
Kararı

Üniversite
Yönetim
Kurulu

Kadro İhtiyaçlarının Yönetim Kurulu kararı ile birlikte
Rektörlük Makamına bildirilmesi,

Giden Evrak

Üniversite
Yönetim
Kurulu

Rektörlük Makamınca tüm birimlerin taleplerinin
değerlendirilerek taleplerin Üniversite Yönetim
Kurulunda görüşülmesi uygun görülmeyen taleplerin
reddedilmesi

Yönetim
Kurulu
Kararı

Rektörlük

İzin almak üzere Yönetim Kurulunda uygun görülen
taleplerin bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna
bildirilmesi

Giden Evrak

YÖK

Kullanma izni verilmeyen kadro taleplerinin
reddedilmesi

Giden Evrak

Rektörlük
YÖK

Kullanma izni verilen kadroların ve ilan metinlerinin
Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde
yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilmesi İlan metninde adaylarda
ilgili Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son
başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan
tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı
günleri içeren sınav takviminin belirlenmesi

İlan Metni

Adaylar

Adayların istenen belgelerle birlikte başvurularını
Dekanlık Makamına yapması

Dosya

Talep Uygun mu?

Hayır
Evet
Taleplerin Rektörlük Makamına Bildirilmesi

Talep Uygun mu?

Hayır
Evet
Taleplerin YÖK’e Bildirilmesi

Talep Uygun mu?

Hayır
Evet
Personel Alımının Duyurulması

Başvuruların Yapılması

Sınav Jürilerinin Oluşturulması

Ön değerlendirme ve Giriş Sınavlarının
Yapılması ve Sonuçların İlan edilmesi

Dekanlık
Makamı/
Yönetim
Kurulu
Dekanlık

Dekanın önereceği en az sekiz öğretim üyesi
arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı
başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili
yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden
Sınav Jürisinin oluşturulması
Sınav Komisyonu Kanun / Yönetmelikte Belirtilen
Esaslar Doğrultusunda Sınavları Yapar. Sınavlarda
başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan
edilir.

Yönetim
Kurulu
Kararı

Tutanak

Dekanlık

Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte adayların
dosyalarının Rektörlük Makamına Bildirmesi

Yönetim
Kurulu
Kararı

Rektörlük Makamına Bildirilmesi

Personel
Daire
Başkanlığı

Rektörlükçe gerekli incelemelerin yapılması ile
kazanan adayın atamasının Fakülteye yapılması

Atama
Onayı

Atama Onayının Bildirilmesi

Dekanlık

Fakülteye gönderilen Atama onayının ilgiliye tebliğ
edilmesi

Giden Evrak

Dekanlık

İlgilinin göreve başlamasının yapılarak diğer iş ve
işlemlerin yapılması ve Personel Dire Başkanlığına
Bildirilmesi

Giden Evrak

-

.-

-

Yönetim Kurulunda Görüşülmesi

Göreve Başlama

Akademik Personel Alımı İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İzin Talebi

İlgili Öğretim
Elemanı

Mazeret İzinleri ; Doğum İzni Kadın memura (
16 Hafta) Erkek Memura (10 Gün) evlenme ve
ölüm İzni (7 Gün)ve Amirin uygun bulması
halindeki mazeret izni (10 gün) Yıllık izin;
(hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil)
olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla
olanlar için 30 gün)Talep Formunun
doldurulması

Bölüm Başkanlığına Başvuru

Bölüm
Başkanı

Öğretim elemanının İzin Talep Formu ile
Kadrosunun bulunduğu Bölüm Başkanlığına
başvurması

Akademik Personel İzin Kullanımı iş Akış
süreci

Bölüm
Başkanı

Sınav Programı
Uygun mu?

Hayır

Bölüm
Başkanı
İlgili Öğretim
Elemanı

EVET

İzin Formu

İzin Formu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 64.
Maddesine istinaden; 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun; Yıllık izinler için 102,
103. maddeleri, Mazeret izinleri için 104.
Maddesi, Hastalık İzinleri için 105. maddesi,
Aylıksız İzinleri için 108. Maddesi çerçevesinde
değerlendirilmesi
Yıllık izin hakkı yoksa mazeret izninin
verilmesi anılan kanunun maddelerine
istinaden izin kullandırılması/
kullandırılmaması

-

-

Onay

Dekan

İki nüsha olarak düzenlenen izin formunun
onaylanması

Giden Evrak

Dosyalanması

Personel
İşleri

İki nüsha olarak düzenlenip onaylanan izin
formunun bir nüshasının ilgiliye verilmesi,
diğer nüshanın ilgilinin şahsi dosyasına
kaldırılması

İzin Formu

Personel
Daire
Başkanlığı

Kullanılan izinlerin, izin bitimini müteakip
Personel Daire Başkanlığı’na bildirilmesi

Giden Evrak

-

-

-

İzinlerin Bildirilmesi

Akademik Personel İzin Kullanımı İş
Akış Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

İdari Personel İzin Kullanımı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İzin Talebi

İlgili Personel

Mazeret İzinleri; Doğum İzni Kadın memura
(16 Hafta) Erkek Memura (10 Gün) evlenme
ve ölüm İzni (7 Gün)ve Amirin uygun
bulması halindeki mazeret izni (10 gün) Yıllık
izin; (hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl
dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on
yıldan fazla olanlar için 30 gün)Talep
Formunun doldurulması

Fakülte Sekreterliğine Başvuru

Fakülte
Sekreteri

Öğretim elemanının İzin Talep Formu ile
Kadrosunun bulunduğu Bölüm Başkanlığına
başvurması

İdari Personel İzin Kullanımı iş Akış süreci

Fakülte
Sekreteri

İzin Talebi Uygun
mu?

Hayır

Fakülte
Sekreteri
İlgili
Personel

İzin Formu

İzin Formu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 64.
Maddesine istinaden; 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun; Yıllık izinler için 102,
103. maddeleri, Mazeret izinleri için 104.
Maddesi, Hastalık İzinleri için 105. maddesi,
Aylıksız İzinleri için 108. Maddesi
çerçevesinde değerlendirilmesi
Yıllık izin hakkı yoksa mazeret izninin
verilmesi anılan kanunun maddelerine
istinaden izin kullandırılması/
kullandırılmaması

-

-

EVET
Onay

Dekan

İki nüsha olarak düzenlenen izin formunun
onaylanması

İzin Formu

Dosyalanması

Personel
İşleri

İki nüsha olarak düzenlenip onaylanan izin
formunun bir nüshasının ilgiliye verilmesi,
diğer nüshanın ilgilinin şahsi dosyasına
kaldırılması

İzin Formu

Personel
Daire
Başkanlığı

Kullanılan izinlerin, izin bitimini müteakip
Personel Daire Başkanlığı’na bildirilmesi

Giden Evrak

-

-

-

İzinlerin Bildirilmesi

İdari Personel İzin Kullanımı İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Akademik Personel Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Sağlık Raporunun Bildirilmesi

İlgili Personel
Evrak Kayıt Personeli

Memuriyet Mahalli içinde alınan
Sağlık Raporunun aynı gün,
memuriyet mahalli dışına alınan
sağlık raporunun adres belirtilmek
suretiyle en geç üç gün içinde
Dekanlık Makamına bildirilmesi ve
Evrak Kayıt sistemine işlenmesi

Gelen Evrak

Sağlık Raporunun Hastalık İznine
Dönüştürülmesi

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Sağlık raporunun birim amirince
hastalık İznine dönüştürülmesi

Hastalık izin Formu

Dekan

Hastalık izninin onaylanması

Hastalık izin Formu

Görevli Personel

Onay ve eklerinin Personel Daire
Başkanlığına Bildirilmesi İdari
personele ait 7 günü geçen heyet
raporu olmayan Hastalık
izinlerinin, akademik personele ait
bütün hastalık izinlerinin ek ders
ödemeleri için tahakkuk servisine
bildirilmesi

Hastalık İzin Formu ve
Ekleri

Personel İşleri

İzin Takip Formuna İşlenerek
ilgilinin dosyasına kaldırılması

Evrakın Dosyalanması

-

-

-

Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Süreci

Onay

İlgili Birimlere Bildirilmesi

Dosyalanması

Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Yurtdışı İzin Kullanımı İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İlgili Personel

2 Nüsha Yurtdışı İzin Talep Formunun
doldurulması

İzin Formu

Dekan

Yurtdışı İzin Talep Formu ile birim amirine
başvurulması

İzin Formu

Dekan

Yurtdışı izin talebinin birim amirince
değerlendirilmesi

-

Dekan
İlgili
Personel

İzin talebinin uygun bulunmaması nedeninin
ilgili personele bildirilmesi

Giden Evrak

Dekan

İki nüsha olarak düzenlenen izin formunun
onaylanması

İzin Formu

Onay

Rektör

Rektörlük makamınca uygun bulunması
halinde izin formunun onaylanması

İzin Formu

Dosyalanması

İki nüsha olarak düzenlenip onaylanan izin
formunun bir nüshasının ilgiliye verilmesi,
Kullanılacak izin sürelerinin İzin Takip
formuna işlenerek bir nüshanın ilgilinin şahsi
dosyasına kaldırılması ve Personel daire
başkanlığına bildirilmesi

İzin Formu
İzin Takip Formu

İzinlerin Bildirilmesi

İlgili Birim
Personel
Daire
Başkanlığı

Yurtdışı İzin Kullanımı İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

-

-

-

Yurtdışı İzin Kullanımı iş Akış süreci

İzin Talebi

Birim Amirine Başvuru

İzin Talebi Uygun
mu?

Hayır

EVET

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

İdari Personel Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Sağlık Raporunun Bildirilmesi

İlgili Personel
Evrak Kayıt Personeli

Memuriyet Mahalli içinde alınan
Sağlık Raporunun aynı gün,
memuriyet mahalli dışına alınan
sağlık raporunun adres belirtilmek
suretiyle en geç üç gün içinde
Dekanlık Makamına bildirilmesi ve
Evrak Kayıt sistemine işlenmesi

Gelen Evrak

Sağlık Raporunun Hastalık İznine
Dönüştürülmesi

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Sağlık raporunun birim amirince
hastalık İznine dönüştürülmesi

Hastalık izin Formu

Dekan

Hastalık izninin onaylanması

Hastalık izin Formu

Görevli Personel

Onay ve eklerinin Personel Daire
Başkanlığına Bildirilmesi İdari
personele ait 7 günü geçen heyet
raporu olmayan Hastalık
izinlerinin, akademik personele ait
bütün hastalık izinlerinin ek ders
ödemeleri için tahakkuk servisine
bildirilmesi

Hastalık İzin Formu ve
Ekleri

Personel İşleri

İzin Takip Formuna İşlenerek
ilgilinin dosyasına kaldırılması

Evrakın Dosyalanması

-

-

-

Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Süreci

Onay

İlgili Birimlere Bildirilmesi

Dosyalanması

Hastalık İzin Kullanımı İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Özlük Bilgilerin Güncellenmesi

Bordro Dökümü

Ödeme Emir Belgelsi Düzenlenmesi

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Görevli Personel

İlgili aya ait, personelin derece,
kademe, kıdem v.b. terfi
değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile
yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı,
çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b
değişikliklerin güncellenmesi. Nakil
giden veya ücretsiz izne ayrılanların
da say2000i sisteminden çıkışı
yapılarak güncelleme işleminin
tamamlanması. Kesintiler (icra,
sendika, emekli borçlanması,
kefalet, zam ve tazminat
ödemelerinde 657 sayılı Kanunun
152.maddesine göre 7 günü aşan
hastalık izin süreleri v.b) girilerek
hesaplama işleminin
gerçekleştirilmesi

-

Görevli Personel

Maaş programından bordro
dökümünün alınması

Bordro Çıktısı

Görevli Personel

Ödeme emri belgesinin e-bütçe
sisteminden düzenlenip, Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 9. ve 10.
maddelerinde sayılan gerekli
belgelerin eklenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilmesi

Ödeme Emir Belgesi

Görevli Personel

Gerçekleştirme görevlisi tarafından
yapılan kontrol sonucunda ödeme
emri belgesine "Kontrol edilmiş ve
uygun görülmüştür." şerhi
düşülerek imzalanırp eki belgelerle
birlikte harcama yetkilisine
gönderilmesi

Ödeme Emir Belgesi
ve Ekleri

Personel İşleri

Harcama yetkilisi tarafından
imzalanan ödeme emri belgesi ve
eki belgelerin her ayın 5'ine kadar
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilmesi

Evrakın
Dosyalanması

-

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ön Mali Kontrol Şubesi
Ödeme emri belgesi ve eki
belgelerin ilgili mevzuatına uygunluk
kontrolu yapılır, say2000i sistemine
girişi sağlandıktan sonra Muhasebe
Birimine gönderilmesi

-

Gerçekleştirme Görevlisinin Kontrolü
ve Uygun Görmesi

Harcama Yetkilisi Onayı

Uygunluk Kontrolünün Yapılması

Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Bölüm Başkanlığı

Akademik takvime uygun olarak
dönem başında, Bölüm
Başkanlıkları tarafından verilecek
dersler ve bu dersleri verecek
öğretim elemanlarının belirlenmesi

Ders
Görevlendirmeleri

Ders Görevlendirmeleri

Görevli Personel

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurlu

Ek Ders Ücret Çizelgesinin
Düzenlenmesi

Görevli Personel

Çeşitli Ödemeler Bordrosunu ve Banka
Listesinin Düzenlenmesi

Görevli Personel

Ödeme Emir Belgesinin Düzenlenemsi
Görevli Personel

Gerçekleştirme Görevlisinin Kontrolü
ve Uygun Görmesi

Harcama Yetkilisinin Onayı

Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Fakülte Sekreteri

Dekan

Dekanlık

Belirlenen dersi verecek öğretim
elemanı birimde yoksa 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca
diğer birimlerden görevlendirme
talep edilmesi
Ders yükü dağılımı harcama birimi
Yönetim Kurulunda görüşülüp karara
bağlanması
Öğretim elemanları tarafından
hazırlanan Ders Yükü Formlarına
istinaden İlgili aya ait fiilen yapılan
derslerden zorunlu ders yükü
düşülüp geriye kalan ders
yüklerinden ekders ücret çizelgesinin
hazırlanması
Hazırlanan çizelge YÖK tarafından
belirlenen Ders Yükü Tespitinde
Uyulacak Esaslara ve diğer ilgili
mevzuata uygunluğu yönünden
kontrol edilip bu çizelgeye göre
çeşitli ödemeler bordrosu ve banka
listesinin düzenlenmesi
Ödeme emri belgesinin e-bütçe
sisteminden düzenlenmesi ve
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 13.maddesinde
sayılan gerekli belgelerin eklenerek
gerçekleştirme görevlisine
gönderilmesi
Gerçekleştirme görevlisi tarafından
yapılan kontrol sonucunda ödeme
emri belgesine "Kontrol edilmiş ve
uygun görülmüştür." şerhi
düşülerek imzalanırp eki belgelerle
birlikte harcama yetkilisine
gönderilmesi
Harcama yetkilisi tarafından
imzalanan ödeme emri belgesi ve
eki belgelerin her ayın 5'ine kadar
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilmesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ön Mali Kontrol Şubesi
Ödeme emri belgesi ve eki
belgelerin ilgili mevzuatına uygunluk
kontrolu yapılır, say2000i sistemine
girişi sağlandıktan sonra Muhasebe
Birimine gönderilmesi

Bordro Çıktısı

Kurul Kararı

Ek Ders Ücret
Çizelgesi

Çeşitli Ödemeler
Bordrosunu ve Banka
Listesinin

Ödeme Emir Belgesi

Ödeme Emir Belgesi
ve Ekleri

Evrakın
Dosyalanması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Ay Sonu ve Yıl Sonu İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri İş Akış
Süreci

-

-

-

Say2000İ Sisteminden Kontrol

İlgili Personel

Ay içerisinde yapılması gereken muhasebe
işlemleri tamamlandıktan sonra ay sonunda
Say2000i sistemi üzerinden Ayrıntılı Mizan
Cetvelinin alınması

İlgili Personel

Ayrıntılı mizan cetvelinde, bütçe gelir
/giderleri, ekonomik kodlar, alacak /borç
artğı veren hesapların kontrol edilmesi

Eksiklik ve Hata Var
mı ?

Evet

İlgili Personel

Hayır
Kayıt İşlemi

İlgili Personel

Dökümlerin Alınması
İlgili Personel

Onaya Sunulması

Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

-

Ayrıntılı Mizan Cetveli

Yapılan karşılaştırma sonucunda
tutarsızlık tespit edilen hesapların yeniden
incelenip doğru kayıtların girilerek hataların
düzeltilmesi
Say2000’i sistemi üzerinden Ay Sonu
İşlemleri /Yıl Sonu işlemleri menüsünden ilgili
bilgilerin girilmesi

Taslak M u h a s e b e
İşlem Fişi

Say2000i sistemi üzerinden Ay Sonu
İşlemleri / Yıl Sonu İşlemleri Merkeze
gönderilerek ilgili rapor dökümlerinin alınması

Mizan Cetveli,
Bütçe Giderleri
Cetveli,
Ödenek Üstü Kontrol
Cetveli ve Diğer
Raporlar

Muhasebe işlem fişi ve eklerinin onaylatılmak
üzere muhasebe yetkilisine
sunulması

Muhasebe İşlem
Fişi
ve
Eki
Cetveller

-

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş
Akış Süreci

Talebin Alınması

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İlgili Personel
Evrak Kayıt Memuru

Görev Yolluğu alacak personelin yurt
içi/dışı görevlendirme giderlerinin
ödenmesi talebinin alınması

Gelen Evrak,
Eki Onay Belgesi,
Rektörlük Oluru,
Yönetim Kurulu
Kararı

Evrakın Sevki
Görevli Personel
Dekanlık

Kaydedilen evrakın ilgili personel
tarafından Fakülte Sekreterine havale
edilmek üzere Dekanlık Makamına
sunulması

Yolluk Bildiriminin Hazırlanması

Görevli Memur

Görev Yolluğu alacak personel
tarafından hazırlanan yolluk beyanının
Dekanlık Makamına sunulması

Yolluk Bildirimi ve
Dayanakları

Ödeme Emir Belgesinin Hazırlanması

Görevli Personel
Fakülte Sekreteri

İmzalanmış yolluk bildirimine
dayanılarak Ödeme Emri Belgesinin
hazırlanması ve kontrollerinin yapılarak
Fakülte Sekreterine iletilmesi

Ödeme Emri
Belgesi ve
Eki Belgeler

Onay

Gerçekleştirme
Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Evrak Gerçekleştirme Görevlisi
tarafından kontrolünün yapılıp ve
imzalanarak Harcama Yetkilisine
iletilmesi

Görevli
Personel
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve
eklerinin tahakkuk teslim listesi ile
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
teslim edilmesi

-

-

Teslim

Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş
Akış Sürecinin Sonlandırılması

-

Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri

Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri,
Tahakkuk Telsim
Listesi

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Yurtiçi-Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Yurtiçi-Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu İş
Akış Süreci

Talebin Alınması

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İlgili Personel
Evrak Kayıt Memuru

Evrakın Sevki

Sürekli Görev Yolluğu alacak
personelin yurt içi/dışı
görevlendirme giderlerinin
ödenmesi talebinin alınması

Gelen Evrak,
Atama Onayı
Göreve Başlama
Yazısı
Aile Durum Bildirimi
İkametgâh Belgesi

Görevli Personel
Dekanlık

Kaydedilen evrakın görevli personel
tarafından Fakülte Sekreterine havale
edilmek üzere Dekanlık Makamına
sunulması

Yolluk Bildiriminin Hazırlanması

Görevli Memur

Sürekli Görev Yolluğu alacak personel
tarafından hazırlanan yolluk beyanının
Dekanlık Makamına sunulması

Yolluk Bildirimi ve
Dayanakları

Ödeme Emir Belgesinin Hazırlanması

Görevli Personel
Fakülte Sekreteri

İmzalanmış yolluk bildirimine
dayanılarak Ödeme Emri Belgesinin
hazırlanması ve kontrollerinin yapılarak
Fakülte Sekreterine iletilmesi

Ödeme Emri
Belgesi ve
Eki Belgeler

Onay

Gerçekleştirme
Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Evrak
Gerçekleştirme
tarafından
kontrolünün
imzalanarak Harcama
iletilmesi

Teslim

Yurtiçi-Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
İş Akış Sürecinin Sonlandırılması

Görevlisi
yapılıp ve
Yetkilisine

Görevli
Personel
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve
eklerinin tahakkuk teslim listesi ile
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
teslim edilmesi

-

-

-

Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri

Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri,
Tahakkuk Telsim
Listesi

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

İlgili Personel
Evrak Kayıt Memuru

Emekliye ayrılarak sürekli görev
tazminatını hak eden personelden
tazminat ödenmesine ilişkin talebin
alınması

Gelen Evrak,
Emeklilik Onayı

Görevli Personel
Dekanlık

Kaydedilen evrakın görevli personel
tarafından Fakülte Sekreterine havale
edilmek üzere Dekanlık Makamına
sunulması

Ödeme Emir Belgesinin Hazırlanması

Görevli Memur

Çeşitli Ödemeler Bordrosu ve Ödeme
Emir Belgesinin hazırlanması ı ve
kontrollerinin yapılarak Fakülte
Sekreterine iletilmesi

Onay

Dekan
Fakülte Sekreteri

Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış
Süreci

Talebin Alınması

Evrakın Sevki

Teslim

Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Evrakın Gerçekleştirme
tarafından
kontrolünün
imzalanarak Harcama
iletilmesi

Görevlisi
yapılıp ve
Yetkilisine

Görevli
Personel
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve
eklerinin tahakkuk teslim listesi ile
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
teslim edilmesi

-

-

-

Ödeme Emri
Belgesi, Çeşitli
Ödemeler Bordrosu

Ödeme Emri
Belgesi ve
Eki Belgeler

Ödeme Emri
Belgesi ve Ekleri,
Tahakkuk Telsim
Listesi

-

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Eğitim-Öğretim Araç Gereçlerinin Temini İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Ders Sorumluları

Eğitim/öğretim araç-gereci
gereksinimi nitelik ve nicelik
olarak saptanması

İhtiyaç Listesi

Talep Bildirimi

Ders Sorumluları

Eğitim araç-gereci gereksinimi,
gerekçeleriyle birlikte, Bölüm
Başkanlığına yazılı olarak
bildirilmesi

Talep Bildirimi Yazısı

Gelen Evrak

Destek Hizmetleri Birimi
Yazı İşleri Görevlisi

Talep Bildirim Yazısının Gelen
Evrak Kayıt Defterine İşlenmesi

Gelen Evrak

Bölüm Başkanı

Evrakın paraflanmak ve
yönlendirilmek üzer sorumlu
amire sunulması

-

Bölüm Başkanı

Evrakın Paraflanması

İşlem Görmüş Evrak

Bölüm Başkanı

Talebin ve gerekçenin
uygunluğunun sorumlu amir
tarafından incelenmesi

-

Bölüm Başkanı

Uygun olmadığına karar verilen
talep evrakı dosyasına kaldırılır;
durum ilgiliye cevabî yazı ile
bildirilir

Evrak Dosyalanır;
Cevabî Yazı Yazılır

Bölüm Başkanı

Teknik Şartnamenin gerekli olup
olmadığına karar verilmesi

-

Bölüm Başkanı

Teknik Şartnamenin hazırlanıp
talep formuyla birlikte dekanlık
Makamına bildirilmesi

Teknik Şartname

Bölüm Başkanı

Talebin, düzenlenen yeni
evraka iliştirilerek dekanlık
makamına yazılı olarak
sunulması ve evrakın sorumlu
amir tarafından imzalanması

Giden Evrak

Dekan

Talebin uygunluğu/gerekçenin
yerindeliğinin akademik ve
ekonomik bakımdan incelenmesi

-

Dekan

Uygun olmadığına karar verilen
talebin dosyasına kaldırılması ve
durumun ilgili birime yazı ile
bildirilmesi

Evrakın
Dosyalanması;
İlgili B i r i m e Yazılan
Yazı

Fakülte Sekreteri

Talep(ler)in malzeme deposunda
olup olmadığına bakılması

-

Fakülte Sekreteri

Teslim aşamasına geçilmesi

-

İdari ve Mali İşler Birimi

Talep(ler) için yapılan piyasa
araştırmasının verileri ve birimin
bütçe durumu dâhilinde uygun
satın alma yöntemi (doğrudan
temin, ihale vb.) belirlenmesi
Talep(ler)in tedarik edilmesi

Satın Alma

İdari ve Mali İşler Birimi

Tedarik edilen kalem(ler) ilgili
birim (bölüm) akademik
personeline zimmet karşılığı
teslim edilmesi

Zimmet Belgesi

Eğitim-Öğretim Araç Gereçlerinin
Temini İş Akış Süreci

İhtiyaç Tespiti

Evrak Sunumu

Evrak İlk İşlemi

Talep Yerinde mi?

Hayır
Evet
Teknik Şartname
Gerektiriyor mu?

Evet

Hayır
Talebin Üst Makama Sunulması

Talep Yerinde mi?

Evet
Hayır
Evet
Satın Alma
Gerektiriyor mu?

Hayır

Evet
Tedarik

Teslim
Eğitim-Öğretim Araç Gereçlerinin Temini
İş Akış Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Doğrudan Temin İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Doğrudan Temin İş Akış Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Talep Eden Birim
Yetkilisi,
Fakülte Sekreterliği

Talebin Kayda Alınması

İhtiyaca ilişkin talep yazısının
(gerekiyorsa teknik şartname)
evrak kayıt Sistemine alınması

İhtiyaç Listesi
Teknik Şartname

Dekanlık

Talebin karşılanabilirliğinin
incelenmesi

Talep Bildirimi Yazısı

Dekanlık

Talebin karşılanamayacağının
gerekçesi ile birime bildirilmesi

Giden Evrak

Görevli Personel
Dekanlık

Talebin karşılanabileceği
belirlenen alım için personel
görevlendirilerek Yaklaşık Maliyet
tespitinin yapılması

Yaklaşık Maliyet
Çizelgesi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Doğrudan Temin Onayı alınarak,
teklife çıkılıp Piyasa Fiyat
Araştırma Tutanağının
hazırlanması

Onay Belgesi,
Teklif Mektubu
Piyasa Fiyat Araştırma
Tutanağı

Sipariş verilmesi

Görevli Personel
Gerçekleştirme Görevlisi

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
sonucu en avantajlı teklif veren
firmaya sipariş verilmesi

Sipariş formu

Malın/Hizmetin Teslimi

Yüklenici Firma

Yüklenici tarafından
malın/hizmetin tamamlanmasını
müteakip fatura kesilmesi

Fatura

Muayene ve Kabul
Komisyonu,
Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilisi

Mal / hizmetin Muayene ve
Kabulünün yapılarak Komisyonca
teslim alınması. Taşınır
kayıtlarına alınması ve Taşınır
İşlem Fişinin düzenlenmesi

Muayene ve Kabul
Komisyon Tutanağı,
Taşınır İşlem Fişi

Ödeme Emir Belgesinin
Düzenlenmesi

Görevli Personel
Fakülte Sekreteri

Ödeme Evrakının
hazırlanıp
kontrolünün yapılarak paraflanıp
Fakülte Sekreterine verilmesi

Ödeme Emir Belgesi ve
Ek Belgeler

Onay

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Evrakın Gerçekleştirme
Görevlisi
tarafından
kontrol
edilerek imzalanması ve
Harcama Yetkilisine iletilmesi

Ödeme Emir Belgesi ve
Ek Belgeler

Evrakların Teslimi

Görevli personel
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi
ve eklerinin tahakkuk teslim
listesi ile Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına teslim edilmesi

Ödeme Emri Belgesi ve
Ekleri,
Tahakkuk Teslim Liste

-

-

-

Talep Karşılanabilir
mi?

Hayır

Evet
İhale Onay Belgesinin Düzenlenmesi

Muayene ve Kabul

Doğrudan Temin İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

Talebin Alınması

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Evrak Kayıt Personeli

Satın alınan veya hibe yoluyla gelen
malların faturası ve onayı ile birlikte
muayenesinin yapılıp ambara alınması
için kaydedilmesi.

Gelen Evrak

Dekanlık

Kaydedilen malın kontrolünün
yapılıp ambara konulması,
dayanıklı taşınırların numaralarının
verilmesi ve cinslerine göre tasnif
edilmesi için Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisine havale edilmesi

Gelen Evrak

Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilisi
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi
tarafından Taşınır Mal
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre
hem fiili hem de Maliye Bakanlığı
taşınır sistemi üzerinden taşınır
malların ambar giriş işlemlerinin
yapılması. Taşınır hibe ise taşınır
işlem Fişi üst yazı ile Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının
muhasebe kayıtlarına alınmak üzere
daire başkanlığına bildirilmesi

Giden Evrak
Taşınır İşlem Fişi

-

-

-

Taşınır Malların Ambara Teslimi

Taşınır Mal Giriş İşlemleri

Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

İşlem/İş Akışı
Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış
Süreci

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Görevli Personel
Talebin Kayda Alınması

Talep Karşılanabilir
mi?

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri

Zimmet Verme

Tüketim Çıkış Raporları

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış
Sürecinin Sonlandırılması

Taşınır İstek Belgesi

Dekanlık

Talebin karşılanabilirliğinin
incelenmesi

Talep Bildirimi Yazısı

Dekanlık

Talebin karşılanamayacağının
gerekçesi ile birime yazı ile
bildirilmesi

Giden Evrak

Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisi

Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi
tarafından Taşınır Mal
Yönetmeliği ve ambar stoklarına
göre ambarda bulunan malın
Taşınır İşlem Fişi ile imza
karşılığı teslim edilmesi ve
Dayanıklı taşınırlar için zimmet
fişinin düzenlenmesi

Taşınır İşlem Fişi
Zimmet Fişi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Zimmet fişinin bir sureti büroda
saklanması. Dayanıklı Taşınırın
barkodu yapıştırılarak ilgilisine
teslim edilmesi

Zimmet Fişi

Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi, Harcama
Yetkilisi, Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı

Tüketim malzemeleri için
düzenli olarak (üç ayda bir)
Tüketim Çıkış Raporu alınarak
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilmesi

Tüketim Çıkış Raporu

-

-

-

Hayır

Evet

Rektörlük ve bağlı birimlerinden
gelen onaylanmış Taşınır İstek
Belgesi taleplerinin evrak kayıt
sistemine alınması

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Şeması
İşlem/İş Akışı

Sorumlular

Faaliyet

Çıktı

-

-

-

Dekan

Rektörlük Makamından Stratejik Plan Hazırlama İç
genelgesinin gönderilmesi ve stratejik planın
hazırlanmasının istenmesi

Gelen Evrak

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunun
Oluşturulması

Yönetim Kurlu

Stratejik Plan Hazırlam Komisyonunun oluşturulması
ve ilgililere bildirilmesi

Kurul kararı

Alt Çalışma Komisyonlarının
Oluşturulması

Bölüm
Başkanlığı
Fakülte
Sekreteri

Akademik birimlerin ve idari birimlerinin alt çalışma
komisyonlarının oluşturulması

Eğitim Toplantısı

Komisyon

Fakülte Stratejik plan hazırlama komisyonunca; alt
birim stratejik plan hazırlama komisyonlarına durum
analizi yapılması ile ilgili bilgi ve dokümanın
verilmesi,

Toplantı
Tutanağı

Stratejik Plan Hazırlama Takviminin
Oluşturulması

Komisyon

Stratejik plan hazırlama süreçlerini kapsayan
çalışma programının düzenlenmesi,

Takvim

Akademik ve İdari Birimlerden gelen Stratejik
Planların Birim Stratejik Plan Hazırlama
Komisyonuna Bildirilmesi ve Komisyonca gerekli
değerlendirmelerin yapılarak varsa eksikliklerin
giderilmesi

Stratejik Plan

Komisyon

Akademik ve İdari Birimlerden gelen Stratejik Planlar
doğrultusunda Fakülte Stratejik Planın hazırlanamsı
ve onay için Yönetim Kuruluna sunulması

Stratejik plan

Yönetim
Kuurlu

Stratejik Plan Hazırlam Komisyonundan Fakülte
Stratejik Planın Yönetim Kurulunda görüşülerek
onaylanması

Kuurl Kararı

Stratejik Planın Bildirilmesi

Dekanlık

Yönetim Kurulunda omaylanan Birim Stratejik Planın
Strateji Geliştirme Daire Başknalığına Gönderilmesi

Giden Evrak

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Sürecinin
Sonlandırılması

-

-

-

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci

Stratejik Plan Hazırlama Yazısı

Akademik ve İdari Birimlere Ait Stratejik
Planlarının Hazırlanması

Fakülte Stratejik Planın Konsolide
Edilmesi

Stratejik Planın Yönetim Kurulunda
Görüşülmesi

Bölüm
Başkanlığı
Fakülte
Sekreteri

Hazırlayan

Onaylayan

Ali ÖZOĞLU
Fakülte Sekreter V.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL
Dekan V.

Liste

Ek-20 BÜTÜN GÖREVLİ PERSONELİN ORTAK SORUMLULUKLARI
Bütün Görevli Personelin Ortak Sorumlulukları ve Uyması Gereken Talimatlar
A010203040506070809101112131415-

16-

171819-

20-

Sorumluluklar

Fakültemiz hizmetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesinde bütün personel Dekana,
Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri Dekana karşı sorumludurlar.
Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli
olarak katılmak,
Fakültemiz mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen
vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,
Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için
kendini geliştirmek,
İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde
çalışmak,
Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini
devamlı arttırmak,
Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer
ilgili mer’i mevzuata riayet etmek,
Verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi
için çalışma metotlarını geliştirmek,
Alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve
uygulamasını sağlamak,
Faaliyetler için talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak,
Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
Verilen işi öngörülen zaman sınırları içerisinde kalarak ifa etmek,
Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,
Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı
tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun
muhafaza etmek,
Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim
etmek, Gerektiğinde bu bilgileri ilgililere sunmak,
Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın
gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları
belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor halinde hazırlamak,
gerektiğinde bunları çeşitli araçlarla diğer çalışma arkadaşlarına aktarmak,
Fakültemize ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
göstermek,
Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket
etmek,
Çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde memuriyet terbiyesine yakışmayan hal ve
hareketlerde bulunmamak,
Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde
bulundurulmasını sağlamak, demirbaş malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen
göstererek düzenli ve verimli bir şekilde kullanmak, Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve
gereçleri korumak ve saklamak, hatalı kullanma ve kaybolma halinde rayiç bedelleri
üzerinden ödemekle yükümlüdürler.

212223-

24-

252627-

Fakültemizde kullanılacak kırtasiye ve sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak,
Birimlerinin ahenk ve koordinasyonuna uymak, tüm işlemleri hatasız, eksiksiz ve
zamanında yapmak,
Normal mesaiyi takip amacıyla açılan imza çizelgesinin sabah 8.30-12.00, öğle 13.0017.30’de imzalamak, fazla çalışma yapılması halinde fazla çalışma saatlerine titizlikle
uymak, giriş-çıkışlarda devam kontrol defterini imzalamak,
Yazıları ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe
konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak hazırlamak, 2005 yılında Başbakanlıkça 25.03.205 tarih ve
25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Standart Dosya Planı” 2005/7 sayılı
Genelge esaslarına göre dosya düzenlemelerini yapmak,
Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranmak,
Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Şeflerin uygun göreceği her türlü görevi
ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek,
Mer’i mevzuatın öngördüğü ve/veya amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

B- Talimatlar
İzinlerin kullanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da belirtilen usul ve
01esaslara uyulmasına özen gösterilecektir.
Evrak tetkikleri 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 61 nci maddesi
02- hükümleri çerçevesinde ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuatlarda
belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.
Herkes iş bölümünde kendisine verilen işlerin zamanında yerine getirilmesinden,
03doğruluğundan, hatalı işlem ve gecikme sonucu doğacak sonuçtan sorumludur.
Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Şefler çalışma arkadaşlarının eğitiminden,
04- yaptıkları işlemlerin doğruluğu ve denetiminden, işe geliş ve gidişlerinden
sorumludurlar.
Muhasebe ve ayniyat servisimizdeki personelimiz yürütülmekte olan Say2000i Web
Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi ile Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Analitik Bütçe,
06e-Bütçe ortamında Dekanlığımızca yürütülecek Muhasebe işlemlerini öğrenmek ve
yürütmekle yükümlüdürler.
Muhasebe ve ayniyat servisimizdeki personelimiz Mali mevzuatlarımızda meydana
gelecek yenilik ve değişiklikleri izlemek ve öğrenmekle yükümlüdürler. Birim
sorumluları kendi birimleri ile ilgili mevzuatı her an internet ortamında, Resmi
07Gazete’de Başbakanlıkça, Maliye Bakanlığınca, Devlet Planlama Teşkilatınca
yayımlanarak mevzuatı günü gününe takip edecek ve yeni yayımlanan mevzuatta
haberdar olduğu andan itibaren hemen Dekanlığa bilgi verecektir.
Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymalarını, görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını,
08- görevlerini yerine getirirken hak sahiplerine ve mesai arkadaşlarına yardımcı olmalarını,
amir memur ilişkilerinde saygılı ve hiyerarşik sistem içinde sorunlarını çözeceklerdir.
İşyerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın yaratılmasında her personel sorumludur. Hiçbir
09- personel diğerine yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, sözcüsü, koruyucusu ve işyeri
huzurunu bozacak yönde telkin, teşviklerde bulunmayacaktır.

EK-22 BÜTÜN BİRİMLER ARŞİVLEME

Arşivleme ve Dosyalama Hizmetleri

A01020304-

05-

06-

B0102030405-

Arşivleme ve Dosyalama Hizmetleri
Yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde
saklanır.
İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv
görevlisi sorumludur.
Eski yıllara ait olup kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazışma dosyaları ile diğer
belgeler kaydedilerek arşive kaldırılır.
Arşiv defteri yıllar itibarıyla kısımlara ve kısımlar da kaydedilecek belgelerin çeşitlerine
göre bölümlere ayrılır. Arşive kaldırılacak belgeler her yıl için birden başlamak üzere
numara verilmek suretiyle ilgili sayfalara sırayla kaydedilir. Bunların defterde alacakları
sıra numaraları kaldırılan defter, dosya ve deste hâlindeki dip koçanlı basılı kâğıtların
üzerlerine de yazılır.
Eski yıllara ait bu defter ve belgeler, arşiv defterindeki sıra numaralarına göre arşivde
düzenli bir şekilde yerlerine konulur. Herhangi bir yıla ait bir defter ya da dosyanın
çıkarılması gerektiğinde, defterdeki kaydı bulunarak “açıklama” bölümünde kime ya da
nereye verildiği belirtilir. Çıkarılan eski evrak tekrar arşivdeki yerine konulurken
defterin “açıklama” bölümündeki not iptal edilir.
Diğer Görev ve Sorumluluklar
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını
sağlamak,
Fakülte Dekanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri
yapmak

STANDART 3 - PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS

PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI
Fakültemizde çalışan İdari personelin tamamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında Akademik personel ise 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu kapsamında istihdam
edilmektedir. İhtiyaca yönelik eğitim faaliyetleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
tarafından planlanmaktadır.
Fakültemizde 1 Dekan, 2 Dekan Yardımcısı, 1 Fakülte Sekreteri, 2 Profesör, 8 Doçent,
20 Yardımcı Doçent (1 yardımcı doçent 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi uyarınca diğer
Yükseköğretim kurumlarında görevli bulunmaktadır.) , 27 Araştırma Görevlisi (Lisanüstü
eğitim yapmak üzere; 4 araştırma görevlisi 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca yurt
içinde görevli bulunmaktadır.), 3 Memur, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Sekreter, 1 Santral
Memuru ve 5 Temizlik Elemanı ile Fakültemiz akademik ve idari çalışmaları kanunlar,
yönetmelik, yönerge ve genelgelere istinaden yürütülmektedir.
Dekanlığımız alt birimlerinde görev yapmakta olan personel arasında görev dağılımı
yapılırken personelin yeterliliği ve performansı dikkate alınmıştır.
Bütün bunların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesinde
amirlerin maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten hal ve hareketlerini kontrol etmekten
görevli ve sorumlu olduğu belirtildiğinden, Fakültemiz idarecileri görev alanlarıyla ilgili
olarak personelin yeterliliğini sürekli olarak izleyip, personelin yetersiz kaldığı durumlarda
personele bilgi ve kaynak sağlayarak ve yol göstererek personelin yetişmesine katkı
sağlamaktadır.

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı
göz önünde bulundurulmalıdır.
3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak
yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik
önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi
insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

STANDART 4 – YETKİ DEVRİ VE İMZA-PARAF DÜZENİ

YETKİ DEVRİ
A- Fakülte Dekanının kimlere yetki vereceği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda
belirtilmiş olup, Dekan ve diğer idarecilerin yetki devirleri ve vekâletler bu kanun
çerçevesinde yürütülmektedir.
B-) Fakültemiz alt birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin iş akış şemaları
hazırlanırken imza ve onay mercileri belirtilmiştir.

İMZA-PARAF DÜZENİ
Memur/Bilgisayar İşletmeni:
Fakülte Sekreteri
:
Dekan Yardımcısı
:
Dekan
:

Ad Soyad
Ad Soyad
Ad Soyad
Ad Soyad

(Paraf)
(Paraf)
(Paraf)
(İmza)

Standart: 4. Yetki Devri
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen
yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını
gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi
vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

2 – RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 – Planlama ve Programlama
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu
maddesi hükmüne dayanılarak Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
istinaden ve yine Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu gereğince 2004 yılında kurulan Fakültemiz 2013-2015 yılları
stratejik planlama çalışmalarına, 13.06.2013 tarihinde “2015–2019 Stratejik Plan Hazırlama
Programı” çalışmaları ile başlamıştır. Fakültemiz Stratejik Planı 2013 yılı Eylül ayında
tamamlanıp Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim edilmiştir.

Standart: 5. Planlama ve Programlama
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu
sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef
ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve
hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmalıdır.
5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Standart 6 – Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

2002 yılında kurulan Fakültemiz 2015–2019 dönemi stratejik Stratejik Planında
belirlenen Amaç ve hedefler doğrultusunda riskler ve önlemleri belirlenip, değişen koşullara
göre güncellemeler yapılmaktadır.
Risk Belirleme Ekibi
Adı-Soyadı
Prof. Dr. Cemil
Başkan
ERTUĞRUL

Görevi
Dekan V.

Üye

Doç.Dr. Birol ERKAN

Dekan Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Şadan ÇALIŞKAN

Bölüm Başkanı V.

Üye

Doç. Dr. Mustafa SOBA

Bölüm Başkanı

Üye

Yrd.Doç. Dr. Mustafa
TAYTAK

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Cemile Zehra
KÖROĞLU

Bölüm Başkanı

Üye

Ali ÖZOĞLU

Fakülte Sekreter V.

Görev Yaptığı Birim
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç
ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

3. KONTOL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı
maddesiyle ve bu kanuna istinaden çıkan ikincil mevzuatla ayrıca 24/12/2005 tarih ve 26033
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 15 inci maddesiyle Fakültemizce verilen görevler Genel Kamu Hizmeti
niteliğindedir.
Fakültemizce bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında işlem öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve işlem sonrası kontroller uygulanmaktadır.

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini
belirlemeli ve uygulamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme,
örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme,
yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de
kapsamalıdır.
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

Standart 8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Fakültemiz faaliyetlerine ilişkin olarak birimlerimizde gerçekleştirilen görev ve
işlemlerle ilgili olarak süreç akışları belirlenmiş olup çıkarılan iş akış şemaları aşağıda
görüldüğü gibi olup aynı zamanda ekte yer almaktadır.
Fakültemiz Faaliyetlerine İlişkin İş Akış Süreçleri
1-1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
1.2- Gelen Evrak
1.3- Giden Evrak
1.4- İzin ve Rapor yazıları
1.5- İzin ve Rapor Sonrası Göreve Başlama
1.6- Stratejik Planlama Süreç Akışı
1.7- Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Karar Yazışmaları
1.8- Bütçe Hazırlık Süreci
1.9- SSK Primlerinin SSK'ya Gönderimi
1. 10- Emekli Kesenekleri
1.11- Personel Nakil İşlemleri
1.12- Taşınır İşlemleri
1.13- Sözleşmeli Personel-2547 sayılı kanun (Akademik Personel)
1.14- Ödeme Emri Takip Süreci
1.15- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d Maddesine Göre Doğrudan Temin Yoluyla
yapılacak İşlemlere İlişkin Süreç Akışı
Ek-1 Akış Şeması
Ek-2 İstek Belgesi
Ek-3 Onay Belgesi
Ek-4 Görevlendirme
EK-5 Teklif
Ek-6 Fiyat Tespit Tutanağı
Ek-7 Sipariş Yazısı
EK-8 Muayene Kabul Tutanağı
Ek-9 Taşınır İşlem Fişi
Ek-10 Ödeme Emri Belgesi

Standart 9 – Görevler Ayrılığı

Fakültemiz alt birimlerinde görevli personel arasında yapılacak görev dağılımında
işlemlerin onaylanması, uygulanması kaydedilmesi ve kontrolünde farklı personel
görevlendirilmiştir
Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile
şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi,
mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması
aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda
başkan ve üye olamazlar.”

Standart: 9. Görevler ayrılığı
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve
işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında
paylaştırılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü
görevleri farklı kişilere verilmelidir.
9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı
idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Standart 10- Hiyerarşik Kontroller
Fakültemiz birimlerinde görevli personel, görev yaptıkları birimin görev tanımında
belirtilen görevleri yine birimlerin iş süreçleri dâhilinde verilen görevlerden görev yaptıkları
Fakültemiz Dekanına karşı sorumludurlar. Birimimizde görevli şef olmadığından tüm
personel yaptıkları iş ve işlemlerden Fakülte Dekanına karşı sorumludurlar. Bu süreç
içerisindeki her görevli görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek bir önceki adımda yapılan iş
ve işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri
yapmalıdır.
10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği
Fakültemiz faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla görevli personelin yıllık
izinli olduğu dönemlerde yerine bakacak personel görevlendirilmektedir. Aynı işle ilgilenen
ya da işle ilgili bilgisi olan personellere birlikte izin verilmemektedir. Personel sayımızın
yetersiz olması nedeniyle personellerimiz tek alanda uzmanlaşmamış, Fakültemizde yürütülen
işlerin birçoğu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Şef unvanlı idari personel ataması
yapıldığı taktirde birimlerindeki çalışmaları yönetmek, koordine etmek, kontrol etmek ve
denetlemek ve birimlerindeki faaliyetlerin aksamamasını sağlamak üzere gerekli
koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler.

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş,
yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere
karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir
rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanacaktır.

4. BİLGİ VE İLETİŞİM SANDARTLARI
Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Bu ilkeye göre; idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli
kontrol mekanizmalarını geliştirmelidir. Bu ilkeye uygun olarak meslek yüksekokulunun
kullanmakta olduğu bilişim teknolojilerinde veri ve bilgilere erişim, kontrol ve güncelleme
gibi çalışmalarda birim adına bu işlemleri yapmak üzere tespit edilen personeller
yetkilendirilmiştir. Fakültemizde elektronik ortamda bilgilere erişim ve güncelleme gibi
çalışmaları yapmak üzere yetki verilen personel ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

Bilgi Sistemi
Fakültemiz Web Sitesi
ÖSYM ve AÖF Sistemi
Taşınır Mal Kayıt
Kontrol Sistemi
E-Bütçe Bilgi Sistemi
Ek Ders ve Maaş Bilgi
Sistemi

Yetkili Personel

Sorumlu Olduğu
Kişi

Ülkü BİLGİN POLAT

Memur

Ercan BAHTİYAR

Arş. Gör.

Ali ÖZOĞLU

Fak. Sek. V.

Dekan

Taşınır Kayıt

Fakülte Sekreteri

Yetkilisi

Dekan

Tahakkuk

Fakülte Sekreteri

Memuru

Dekan

Tahakkuk

Fakülte Sekreteri

Memuru

Dekan

Memur Fadıl ÖZBOLAT

Bil.İşl. Ali ÖZOĞLU
Bil.İşl. Ali ÖZOĞLU
Bilg.İşlt. Çağrı YALÇIN

Öğrenci Bilgi Sistemi

Görevi

Sek. Ülker ERDOĞAN
Mem. Şerife ERDAL

Elektronik Belge Sistemi Tüm Personel

Öğrenci işleri
Memuru
Memur ve
Öğretim Elemanı

Dekan

Dekan
Fakülte Sekreteri
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Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları
geliştirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
12.3. İdareler bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz
yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları
kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini
sağlamalıdır.

Standart 13- Bilgi ve iletişim
26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol
Standartları tebliği kapsamında Dekanlığımızca yapılacak olan çalışmalar ve Fakültemiz
personelini ilgilendiren görev, yetki ve sorumluluklar konusunda Fakültemiz personeli
bilgilendirilmiştir.
Fakültemize kurum içinden veya dışından gelen yazılar hakkında ilgisine göre görevli
personel hiyerarşik yapı içerisinde bilgilendirilmektedir.
Fakültemiz birimlerinde görevli akademik personelde diz üstü bilgisayar , her bir idari
personelin kullanımında birer adet masaüstü bilgisayar olup bilgisayarların tümünde Internet
bağlantısı bulunmaktadır. Bu nedenle görevlerini yerine getirirken gerekli olabilecek güncel
bilgilere (Örneğin günlük resmi gazetelere http://rega.basbakanlik.gov.tr, Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya
http://www.bumko.gov.tr, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve
belgelere veya mevzuata http://www.dpt.gov.tr/ Yüksek Öğretim Kurumunca yayımlanan ya
da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata http://www.yok.gov.tr Fakültemiz tarafından
hazırlanan dokümanlara

http://www.usak.edu.tr/iletişim.html , vs…

web sayfalarından)

kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.
Yönetim bilgi sistemleri kapsamında Dekanlığımızda kullanılmakta olan 3 adet sistem
bulunmaktadır. Bunlar Bilgi sistemleri kontrollerinde de bahsedildiği üzere;
a-) Birimimizin muhasebe kayıtlarının tutulduğu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünce yönetilen Say2000i sistemi, evrak kayıt ve öğrenci işlemleri sistemi mevcuttur.
Her iki sistemde yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkânı sunacak niteliktedir.
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve
iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim
sistemi olmalıdır.
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında
ulaşabilmelidir.
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına
ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz
yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları
kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini sağlamalıdır

Standart 14- Raporlama
Üniversitemiz ilgili yıla ait İdare Faaliyet Raporunun zamanında oluşturulabilmesi için
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait faaliyet raporu takip eden mali yılın en geç Şubat
ayının başına kadar Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelikte yazılı ilkeler ve ekte yer alan format dâhilinde hazırlanarak Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’na gönderilmektedir.
08-06-2005 tarih ve /25839 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak olan mali tabloların
yönetmeliğin 111 inci maddesi gereğince bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel
geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel
tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak
hazırlanmaktadır. Fakültemize ait akademik faaliyetler, personel yapımız, eğitim – öğretim ve
idari amaçlı kullanılan varlıklarımız hakkında bilgiler kayıtlarımız esas alınarak
raporlanmaktadır.

EKLER LİSTESİ
Ek 1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Ek 2 Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci
Ek 3- Faaliyet Raporu Hazırlama Formatı

Ek 1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması,
ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul
ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Faaliyet raporu: Birim ve idare faaliyet raporlarını, genel faaliyet raporunu ve
mahalli idareler genel faaliyet raporunu,
c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan
kamu idarelerini,
ç) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birimi,
d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal
faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye
oldukları birlik ve idareleri,
f) Mali yıl: Takvim yılını,
g) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerini,
ğ) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,
h) Performans esaslı bütçeleme rehberi: Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlıkça
hazırlanan ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin esas ve usuller ile standartları belirleyen
rehberi,

ı) Performans göstergesi: Kamu idarelerinin performans hedeflerine ulaşmak amacıyla
yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan
göstergeleri,
i) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda
gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren hedefleri,
j) Performans programı: Kamu idarelerinin stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali
yılda yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef
ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil
eden programı,
k) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu
kurumlarını,
l) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
m) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer
kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye
başkanını,
n) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Raporlama İlkeleri
Sorumluluk ilkesi
MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu
sağlayacak şekilde hazırlanır.
Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve
tarafsız olması zorunludur.
Açıklık ilkesi
MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını
sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.
(2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

Tam açıklama ilkesi
MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet
sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
(2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.
Tutarlılık ilkesi
MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı
yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda
açıklanır.
(2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.
Yıllık olma ilkesi
MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde
hazırlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,
İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler
Birim faaliyet raporu
MADDE 10 – (1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel
bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine
ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik
kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından
izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise
izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
(4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek
amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.
(5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda
yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
İdare Faaliyet Raporu
MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin
faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik
kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen
mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı
süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.
(3) Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından; il özel idarelerinin faaliyet
raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine,
belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye
meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı
tarafından birlik meclisine sunulur.
(4) İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları
ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri
tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve
İçişleri Bakanlığına gönderilir.
(5) Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulmasında belediyeler
için belirlenen sürelere uyulur.
(6) Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca
elektronik ortamda da gönderilir.
(7) Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan
bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
Mahalli idareler genel faaliyet raporu
MADDE 12 – (1) Mahalli idareler genel faaliyet raporu, mahalli idarelerin idare faaliyet
raporları esas alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır.
(2) Mahalli idareler genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın
Haziran ayının onbeşine kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporun birer örneği aynı süre
içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.
Mahalli idareler genel faaliyet raporunun kapsamı
MADDE 13 – (1) Mahalli idarelerin genel durumunu ortaya koymak üzere hazırlanacak
mahalli idareler genel faaliyet raporunda;
a) Mahalli idare bütçeleri gelir ve gider hedefleri ile gerçekleşmelerine ilişkin bilgi ve
değerlendirmeler,
b) Mahalli idareler, mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye
ortaklıklarının iç ve dış borçlarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
c) Mahalli idarelerin insan kaynakları ile fiziki kaynaklarına ilişkin bilgi ve
değerlendirmeler,
ç) Mahalli idare bütçelerinden yapılan yardımlar ile sosyal hizmet harcamalarına
ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
d) Mahalli idarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları
hakkında genel değerlendirmeler,
e) Mahalli idarelere ilişkin iç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmeler,

f) Mahalli idarelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim ve gözetim
faaliyetleri hakkında özet bilgiler,
g) Mahalli idarelerin yıl içinde yapmış olduğu yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın
yüklenmelerine ilişkin bilgiler,
ğ) Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.
Genel faaliyet raporu
MADDE 14 – (1) Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal
güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde Bakanlık
tarafından hazırlanır.
(2) Genel faaliyet raporu Bakanlık tarafından izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar
kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir.
Genel faaliyet raporunun kapsamı
MADDE 15 – (1) Genel faaliyet raporunda;
a) Merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider hedefleri ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen
sapmaların nedenleri,
b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin
diğer bilgiler,
c) Yıl sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin
bilgiler
ç) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel,
d) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan faaliyetler,
e) İdarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel
değerlendirmeler,
f) Mahalli idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmeler,
g) Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin
faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler,
ğ) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.
Faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması
MADDE 16 – (1) Mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere idare faaliyet
raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu, dış denetim
sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Sayıştay tarafından genel
uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi
komisyonlarda öncelikle görüşülür.

Faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi

MADDE 17 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayıştay tarafından sunulan raporlar ve
değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin
olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumlulukları görüşülür. Bu görüşmelere
üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet
raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanun
tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında
Yer Alması Gereken Hususlar
Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı
MADDE 18 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri
içerecek şekilde hazırlanır.
a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına
ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç
ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.
b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı
önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.
c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans
bilgilerine detaylı olarak yer verilir.
1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile
meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik,
kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara
ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet
bilgiler de bu başlık altında yer alır.
2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef
ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer
performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli
hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite
gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf
yanlarına yer verilir.
d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve
beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı
değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği
risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.
Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli

MADDE 19 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak
hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir.
Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve
üst yöneticinin sunuş metni yer alır.
(2) İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından
imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından
imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise Ek3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı"
eklenir.
(3) Kamu yönetiminde uygulama birliğini sağlamak ve birim faaliyet raporlarından hareketle
idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, raporlarda yer alması
gereken diğer hususlar ve ekler Bakanlıkça hazırlanan performans esaslı bütçeleme
rehberinde belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 20 – (1) Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare
faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın
açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında
yayımlanır. İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini
sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.
Gizlilik gerektiren bilgiler
MADDE 21 – (1) Faaliyet raporlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat
hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere
ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
İlk faaliyet raporu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idareleri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre ilk
faaliyet raporlarını, 2006 mali yılı için hazırlarlar.
Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin
bilgilere yer verirler.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ek-3: Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli
………..YILI
………….. FAALİYET RAPORU
BAKAN SUNUŞU[1]
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon[2]
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi, evrak
havale ve takiplerindeki genel esasların yeniden değerlendirilerek otomasyon tekniklerine de
uygun bir kodlama standardının sağlanması maksadıyla Üniversitemiz Genel Sekreterlik
Makamının 06.03.2013 tarih ve 33424009-07-110 sayılı yazıları ile oluşturulan (8) haneli
İdari Birim Kimlik Kodlarının üretildiği ve resmi yazıların “sayı” bölümünde haberleşme
kodlarının kullanılması yerine İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmasının uygun olacağı
değerlendirilerek, İdari Birim Kimlik Kodlarının Kullanılma Esaslarında (ek-1) gösterildiği
şekilde Birimimize ait İdari Birim Kimlik Kodlarının (ek-2) kullanılmaya başlanılması
hususunda gereği bildirilmiştir. Buna göre Dekanlığımız birimlerinin yazışmalarında
kullanacağı yazışma kodları aşağıda yazılı olduğu gibidir.
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yazışma kodları:
55459899 İdari Birim Kimlik Kodu
64954588 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliği
74375568 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetici Sekreterliği
42083116 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulları
72803056 Mali İşler Birimi
90369683 Öğrenci İşleri Birimi
32662136 Personel İşleri Birimi
15095510 İdari İşler Birimi
40510604 Bilgi İşlem Birimi
82521214 Ekonometri Bölümü
59946920 İktisat Bölümü
56808942 İşletme Bölümü
47090784 Maliye Bölümü
69665078 Kamu Yönetimi Bölümü
50228762 Sosyal Hizmetler Bölümü
63098797 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 sayılı Standart
Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesinde; Üniversitelerin ana faaliyetlerine yönelik
doysa planlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilen ve mezkur Genel Müdürlükçe onaylanan ortak
alanlarla birlikte üniversitemizde kullanılmaya başlanmıştır.

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı
kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare içi
haberleşmeyi kapsamalıdır.
15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir
ve izlenebilir olmalıdır.
15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.
15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

Standart 16- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Fakültemiz personeli, görevleri sırasında karşılaşmış oldukları, hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile bildirmeleri, karar
verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yolu ile kendi
görüşleriyle birlikte en yakın amirine bildirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca; devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan
idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini ve kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden
dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte
belirlenen esas ve usullere göre yapmaları gerekmektedir.
Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun
olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen
usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır.
Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.
Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda
şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur
ve iki tarafa verilir.
Amir

de

şikâyetin

tutanağa

geçirilmesini

isteyebilir.

Şikâyetçi

tutanak

düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.
Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince; müracaatlar hakkında karar verme yetkisi
müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak
sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunların silsile yolu ile müracaat konusunu
çözümlemeye yetkili kılınan mercilere 3 gün içinde intikal ettirir.

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler
oluşturmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.
16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.

5. İZLEME STANDARTLARI

Standart 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Fakültemizde görevli personel, Fakültemiz faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında
uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara
uymaktan sorumludur. Dekan başkanlığında alt birim personelinin katılacağı toplantılarda
Fakültemiz iç kontrol sistemi değerlendirilecek, aksayan yönleri görüşülecek ve gerekirse
alınacak önlemlere ilişkin eylem planı hazırlanacaktır.

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
17.1.İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte
kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.2.İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
17.4.İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri
ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı
çerçevesinde uygulanmalıdır.

Standart 18- İç Denetim
İç denetim faaliyetleri İç Denetim Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir
şekilde Üniversitemiz İç Denetçileri tarafından sağlanacaktır.

Standart: 18. İç denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde
yürütülmelidir.
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı,
uygulanmalı ve izlenmelidir.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA
UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA
İLİŞKİN EYLEM PLANI
Dekanlığımız iç kontrol sistemiyle ilgili olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi
gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol standartları tebliği uyarınca yapılması gereken
çalışmaları yürütmek, hazırlamak üzere Dekanlığımız bünyesinde çalışma grubu
oluşturulacaktır.
Çalışma gurubunda Dekan başkanlığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
birimlerinde çalışan memurlar ve akademik personel görevlendirilecektir.
Buna göre 1 başkan 13 üyeden oluşacak çalışma grubunda görevli personel aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
İç Kontrol standartları Çalışma Grubu

Başkan

Adı-Soyadı
Prof. Dr. Cemil
ERTUĞRUL

Görevi
Dekan V.

Üye

Doç.Dr. Birol ERKAN

Dekan Yardımcısı

Üye

Ali ÖZOĞLU

Fakülte Sekreter V.

Üye

Prof. Dr. Şadan
ÇALIŞKAN

Bölüm Başkanı V.

Üye

Doç. Dr. Mustafa SOBA

Bölüm Başkanı

Üye

Yrd.Doç. Dr. Mustafa
TAYTAK

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Cemile Zehra
KÖROĞLU

Bölüm Başkanı

Üye

Mem. Fadıl ÖZBOLAT

Tahakkuk ve
Ayniyat

Üye

Bilg.İşlt. Çağrı YALÇIN

Öğrenci İşleri

Üye

Mem. Fatmagül
ERDOĞAN

Bölüm Sekreteri

Üye

Bil.İş. Seden ÇELİK

Personel İşleri

Üye

Mem. Ülkü BİLGİN
POLAT

Dekan Sekreteri

Görev Yaptığı Birim
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi kamu Yönetimi
Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi iktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı

Çalışma grubunda görevli olan personel iç kontrol standartları tebliği kapsamında
belirlenen süreç dâhilinde kendi alt birimlerinde yapılması gereken çalışmaları hazırlayıp
yürüterek dekanlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasını sağlamakla görevlidirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL/ÖN MALİ KONTROL GÖRÜŞ
FORMU

Sayfa No:
Tarih

:

Miktarı

Ölçeği

Yapım
İşleri

Giderin Nevi ve Niteliği

Hizmet
Alımı

Sıra
No

Mal
Alımı

Alımın Niteliği

Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı)

Bütçe Tertibi
Kullanılabilir Ödenek Tutarı
Yaklaşık Maliyeti
Harcama Tutarı
Gerçekleştirme Usulü
Piyasa Fiyat Araştırması Sonuçları (Teklif verenler ve Tutarları)

Uygundur
( Ön Mali Kontrol işleminden sonra
imzalanacaktır )
Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Adı, Soyadı
Unvanı
Unvanı
Tarih
Tarih
İmzası
İmzası
Ön inceleme yapılmıştır
Adı, Soyadı
Tarih
Unvanı
İmzası
Mali Karar ve işlem uygun görülmemiştir
Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür
Uygun Görülmeme Gerekçesi
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi
Adı, Soyadı
Unvanı
Tarih
İmzası
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi
Adı, Soyadı
Unvanı
Tarih
İmzası
Yukarıda belirtilen malın / İşin satın alınması /
yaptırılması hususunu onaylarınıza arz ederim.

