T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Dekan
Rektör
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26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl
süre ile atanır.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en
çok iki kişiyi üç yıl için Dekan Yardımcısı olarak seçer.
Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre
rapor
vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi
ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
6. İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir
şekilde yürütülmesini sağlar.
7. Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır. Bu misyon ve
vizyonun gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
8. Fakültenin tüm idarî ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel
etkinliklere katılımlarını sağlayarak üretici bir duruma gelmeleri için çalışır. Böylece bir liderlik anlayışıyla
Fakültede takım çalışması ruhunu geliştirir.
9. Fakültenin fizikî donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
10. Fakültede kalite bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılmasını sağlar; ayrıca, kalite güvencesini sağlamak
için gerekli uygulamaları gerçekleştirir.
11. Fakülte ile ilgili gerektiği zaman güvenlik önlemlerini alır.
12. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir anlayışla Fakültenin
misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlar.
13. Fakültenin idari akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans
gibi
etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.
14. Fakültedeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, verilerin bilimsel dayanaklara
oturtulması ve Yönetime sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen hâllerde komisyonlar
oluşturur.
15. Öz güveni olan, insan merkezli düşünen, takım çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip,
Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, yaratıcı, sorun çözücü, öğretme yeterliklerini kazanmış, araştırmacı bilimsel

okur- yazarlığa sahip, sürekli kendini yenileyen, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve
inkılâplarını özümsemiş öğretmenler yetiştirmek konusunda gerekli düzenlemeleri yapar.
16. Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları Fakültedeki
süreçlere yansıtır.
17. Fakültenin misyonuyla ilişkili belirli gün ve haftalar için etkinlikler düzenlenmesini
sağlar.
18. Fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak kaynak
sağlama yönünde çaba gösterir.
19. Fakültenin ekonomik yönden ihtiyaçlı öğrencilerinin gereksinimlerini Fakülte içi veya Fakülte
dışı kaynaklarla gidermek için girişimlerde bulunur.
20. Fakültede öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin durumlarına göre gereksinim duydukları
araç-gereçlerin temin edilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar.
21.Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken, Bartın Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.
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26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç kontrol
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakülte Kurulu, 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 seçtikleri bir öğretim
üyesinden oluşur. Fakülte Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü
hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.
Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar;
1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili esasları, plan,
program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek
3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır
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26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç kontrol
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın Başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki
doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim
Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların
görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki
görevleri yapar.
1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek.
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4. Dekanın Fakülte Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri
hakkında karar vermek,
6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

…/…./20…
ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Dekan Yardımcıları
Dekan

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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.
Görevleri:
1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktır.
3. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
4. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
5. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
6. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada dekan ve fakülte sekreterine yardımcı olmak.
7. Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde fakülte sekreterine yardımcı olmak.
8. Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından
hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlar.
9. Fakültenin “Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” hazırlanması aşamasında gerekli çalışmaları yapar ve ayrıca
yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür ve çıkacak
olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde bulunur.
10. Fakülte öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapar.
11. Fakülte politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar
12. Fakültenin basım-yayım işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalışmaları yapar.
13. Hizmet gereği olarak Dekanın vereceği görevleri yapar.
14.Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

Öğrenci işleriyle ile ilgili olarak:
1. Öğrenci ders kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlar.
2. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini düzenler ve işleyişini denetler.
3. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar.
4. Öğrenci otomasyon sisteminin yapılmasının ve düzenli olarak çalışmasını sağlar.
5. Sınav tarih, saat ve yerlerini belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların düzenli olarak
yapılmasını sağlar.
6. Mazeret sınav isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlar.
7. Öğrenci disiplin olayları ile ilgili işlemleri yönetmenliklere uygun olarak yapar.
8. Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirir ve ilgili birimler tarafından
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
9. Öğrencilerin kayıt dondurma isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlar.
10.Öğrencilerin ders muafiyetlerini değerlendirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
11. Değişik nedenlerle ortaya çıkan öğrenci ders intibakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar.

12. Kaydı silinme durumuna gelen öğrencilerin durumlarını değerlendirir ve gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlar.
13. Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlar.
14. Fakülte bünyesinde bölüm/anabilim dalı bazında ders dağılımlarının dengeli ve makul bir
şekilde yapılmasını sağlar.
15. Haftalık ders programlarının yapılması ile ilgili görevli elemanlarla eş güdüm içerisinde çalışarak
programların düzenli bir şekilde hazırlanmasını, otomasyon sistemine işlenmesini ve öğretim elemanları
ile öğrencilere duyurulmasının sağlar.
16. Anabilim Dalı koordinatörleri ile işbirliği hâlinde dersliklerin anabilim dallarına göre dağılımını sağlar.
17. Öğretim elemanı ek ders ücret formlarının kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanmasını sağlar, Fakülte
mutemedi ile birlikte kontrol eder.
18. Özel yetenek sınavlarının sağlıklı bir şekilde organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
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: Bölüm Öğretim Elemanları

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de
bulunmadığı
takdirde yardımcı doçentler arasından dekan tarafından, üç yıl süre ile atanır ve bu atama rektörlüğe
bildirilir. Süresi biten başkan yeniden atanabilir.
1. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.
2. Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm
görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir.
3. Fakülte Dekanlığı ile kendi Bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
4. Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar.
5. Eğitim-öğretim yılı sürecinde ayda en az bir defa kendisinin belirleyeceği gündem maddelerini görüşmek
üzere toplanan Bölüm Kuruluna başkanlık eder.
6. Her iki ayda bir toplanması gereken Akademik Bölüm Kuruluna başkanlık eder.
7. Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu Toplantılarına katılır.
8. Her öğretim yılı sonunda Bölümün geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili raporu ve
gelecek yıl için çalışma plânını Dekana sunar.
9. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetler.
10. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenir.
11. Bölüm öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini teşvik eder ve bu
konuda onlara yardımcı olur.
12. Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, lâboratuarların ve ders araç-gereçlerinin verimli,
etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
13. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
14. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik
olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
15. Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
16. Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak.
17. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her
türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını
sağlamaktan sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
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Bartın Üniversitesi
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Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkanı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birim olan ana bilim
dalı, başkanları, o ana bilim 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 seçilir ve dekan tarafından atanırlar. Atamalar rektörlüğe
bildirilir. Görev süreleri üç yıldır.
1. Ana bilim dalı kuruluna başkanlık etmek,
2. Anabilim Dalının ihtiyaçlarını Bölüm Başkanına yazılı olarak rapor eder.
3. Anabilim Dalına bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere
Anabilim Dalının görüşünü yazılı olarak Bölüm Başkanlığına bildirir.
4. Bölüm Başkanlığı ile Anabilim Dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlar.
5. Anabilim Dalının ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını
sağlar.
6. Her öğretim yılı sonunda anabilim dalının geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili
raporu ve gelecek yıl için çalışma plânını Bölüm Başkanına sunar.
7. Anabilim Dalında görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetler.
8. Bölümde her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmaların yapılmasını, Anabilim Dalıyla ilgili faaliyetlerin
düzenli ve verimli olarak yürütülmesini ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlar.
9. Anabilim Dalı öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenir.
10. Anabilim Dalı öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini teşvik eder ve bu
konuda onlara yardımcı olur.
11.Anabilim Dalı dersliklerinin, çalışma odalarının, atölyelerinin, laboratuvarlarının ders araçgereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
12.Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda, düzenli
ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
13. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik
olarak anabilim daldaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
…/…/20..
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Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Öğretim Elemanları
Bölüm Başkanı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Öğretim Üyeleri;
Yükseköğretim kurumlarında görevli yardımcı doçent, doçent ve profesörlerdir.
1. 2547 sayılı kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimöğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.
2. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.
3. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara
gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve
rehberlik etmek.
4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
5. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Öğretim Görevlileri;
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 uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve
eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.
1. Bilimsel araştırmalar ve yayın yapmak,
2. Bölümce yapılan araştırmalara ve projelere katkıda bulunmak,
3. Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak,
4. Derslerle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,
5. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Öğretim Yardımcıları;
Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler
ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
Araştırma Görevlileri;
Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca
verilen diğer görevleri yapan Yüksek lisans ya da doktora eğitimi boyunca süren geçici bir öğretim üyesi
yardımcılığı görevidir. Olağan koşullarda eğitim programının sona ermesi ile birlikte araştırma görevliliği sona
erer.
1. Derslerle ilgili uygulama, laboratuar vb. çalışmalarda,
2. Ödev, proje vb. değerlendirmelerde,
3. Sınav gözcülüğünde, araştırma ve deneylerde,
4. Öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmaktır.
…/…/20..
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fakülte Sekreteri
Dekan

: İdari Birim Personeli

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri bulunur. Sekretere
bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer
görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygular. Fakülte Sekreteri oy hakkı
olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yapar. Fakülte sekreterinin atanması, ilgili
dekan önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.
- Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak
-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 bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapar.
- Fakülte bütçesinin rasyonel bir şekilde kullanımının sevk ve organizasyonda Gerçekleştirme Görevlisi olarak
mali işleri yürütür
-Fakülte idari personelinden, disiplinsiz davranışlarda bulananlar hakkında gerekli inceleme yapılması için
Dekanlık Makamına teklifte bulunur.
-Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,
- Mahiyetindeki İdari Birim Personelini yetiştirmek.
-Yetkisini, mahiyetindeki İdari Birim Personeline ve yaptığı işlerde hakkaniyet eşitlik içinde, kanun tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak.
-Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini
hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlatır, uygulanmasını sağlar.
-Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak, ve kurumdan
memnun ayrılmalarına katkı sağlamak.
-Çalışma ortamına giren tüm ilgililerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar,
-Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür,
-Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü yapar,
-Fakültedeki idari personelin kişisel dosyalarını tutulmasını takip eder ve istenildiğinde üst makamlara gerekli
bilgileri sağlar,
-Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunar,
-Fakülteye ait tüm iç ve dış yazışmaların yapılmasını, takip eder ve kaydının tutulmasını sağlar,
-Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olur, derslerin etkin biçimde
yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlar,
-Öğrencilerin gelen sağlık raporlarının ilgili bölüme ulaştırılmasını sağlar,
-Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlar, bakım ve onarımını yaptırır,
-Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetimgözetimi yapar.
-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.

-Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır/aldırır.
-Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
-Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapılmasını sağlar ve sonuçlandırır.
-Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için
gerekli hazırlıkları yapar.
-Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
-Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve
arşivlenmesini sağlar.
-Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
-Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
-Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
-İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.
-İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
-Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
-Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır kayıt
kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapmak.
YETKİLERİ:
-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
-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.
EN YAKIN YÖNETİCİ:
Dekan
BAĞLI İŞ UNVANLARI
Genel İdari Hizmetler Personeli
BU İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel
niteliklere sahip olmak,
-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
-Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Dekan Sekreteri (Özel Kalem)
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla
Fakülte Dekanın görüşme ve kabulleri diğer işlerini yürütür.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.
-Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.
-Dekanın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.
-Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.
-Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.
-Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile
konaklama için rezervasyonlarını yapar.
-Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün
önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.
-Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.
-Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar.
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar
- Dekan olmadığı zaman gelen ziyaretçileri not ederek Dekan’a iletir.
- Çağdaş iletişim ilkeleri doğrultusunda davranmaya özen gösterir
-. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
- Dekan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
- Randevu ayarlama, iç ve dış irtibatı sağlamak, dekan ile görüşme isteğinde bulunanlar arasında süzgeç
vazifesini görebilme kabul edilen ziyaretçilerle meşgul olma, yönetim, öğretim elemanları ve öğrenciler
arasındaki iletişimi sağlamak,
- Toplantı ve seyahatleri ayarlama,
- Her türlü tebligat, kargo ve postanın alınmasını sağlamak
- Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak
- Her türlü izin formlarının doldurulmasını sağlamak.
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
-Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Dekan Sekreteri (Özel Kalem), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Dekan ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Satın Alma İşleri Bürosu
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

- Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Fakülte sekreterliğine sunar ve Fakülte
Sekreterinin teklifi ile Dekanlık Makamının onayını alır.
- Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.
- Satın alma talep formlarını hazırlanmak.
- Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul,
hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
- Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek.
-Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak.
-Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.
-.Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.
-. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
- Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin
sağlanması
-Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin yapılması
- Uygunluk onay işlemlerinin yapılması
- Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması
- Satın alma oluru ve onay Belgesinin hazırlanması
- Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması
- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılmasını
sağlamak,
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
- Satın alma islerinde 3 farklı yerden teklif alınmasını yapmak
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
YETKİLERİ
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Muhasebe işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
-Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Fakülte Sekreteri
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Personel İşleri Bürosu
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: Personel İşleri Birimi Personeli

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakültede gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla
personel işlemlerini yapar.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve arşivler.
-Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar.
-Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapar.
-Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.
-Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapar.
-Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip eder.
-Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip eder.
-Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.
-Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip eder.
-Fakülte kurullarına üye seçim işlemlerini takip eder.
- Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapar.
-Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma,
-Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu
başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.
-Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.
-Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler.
-Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yazışmalarını yapar.
-Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder
-Günlük devam çizelgesinin hazırlanarak imzaya sunulması sağlar
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
-Askerlik Yazışmaları ve askerlik süre takiplerini yapmak,
- Anabilim- Bölüm Başkanlıkları süre bitimleri takipleri ve seçim duyurularını yapmak,
- Yardımcı doçent süre takiplerini yapmak
- Yurt içi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmeleri yapmak,
- İdari görevli olan öğretim üyelerinin görevlendirilmelerinin Rektörlüğe bildirilmesi sağlamak,
- Uzun süreli yurt içi, yurt dışı görevlendirmelerde alınan yönetim kurulu kararlarının gereğini yapmak,
- Akademik form takipleri yapmak.
- Terfi,kadro tahsisi ve intibakların takibi ve gerekli yerlere bildirilmesi sağlamak
- Akademik ve idari personelin tayin, nakil,atama işlemleri ile ilgili gerekli evrakları hazırlayıp, Rektörlük
makamına ve fakülte içindeki ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
- Genel Yazışmalar yapmak,
- İlgili Makam yazılarını yazmak,
- Fakültede görevli akademik ve idari personelin özlük işleri ile ilgili her türlü evrak akışını sağlamak,
- Yönetim Kurulu kararlarının gereği yapmak,

- Personel veri girişlerini yapmak
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Personel İşleri Şefi ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

ONAYLAYAN

…/…/20…
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Yazı İşleri Bürosu
Dekan/ Fakülte Sekreteri

: Yazı İşleri Birimi Personeli

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla
Fakülte içi ve Fakülte dışı yazışmaları yapar ve arşivler için gerekli işlemlerini yapar.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
- Fakültenin ıç ve dışı yazışmalarını yapar ve arşivler yazışmalara tarih ve sayı numaraları verir
-Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapar.
Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili
yazışmaları yapar.
-Fakülte ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.
-Fakültede oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.
-Fakülte dergisi ve Fakültemiz kütüphanesine gelen dergiler ile ilgili yazışmaları yapar.
-Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.
-Fakültedeki akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.
-Fakültede oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivler.
-Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, varsa kazanılan
ödüllerin listesini tutar.
-Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili
bilgilerin teminini sağlar.
-Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin
uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
-Fakülte leh ve aleyhine açılan dava ve soruşturmaların takip ve arşivlenmesini sağlamak
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

…/…/ 20…
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Mali İşleri Bürosu
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Bulunmuş olduğu birimde muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin
etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.
-Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
-Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
-Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.
-Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
-Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci -İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
- Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.
- Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak.
- Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.
- Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri
hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
- Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek.
- Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi
Sistemine yüklemek.
- Fakülte bütçesi hazırlıklarını yapmak.
- Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.
-. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
-Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,
- Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması
-. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapar, sonuçlandırır ve
ilgili birimlere iletir.
- Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
- Personel Giysi Yardımı evraklarını hazırlar.
- Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri, her türlü yazışmayı yapılması,
- Sendika aidatlarının takibi ve ilgili sendikalara postalanması,
- Görev-temsil tazminatlarının hazırlanması,
- Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesi,
- Fakültemizde maaş alan personelin maaş bilgilerinin girilmesi,
- Kademe ve kıdem terfilerinin takibi,
- Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kısıtlı maaşlarını hazırlanması,
- Bordro ve banka listesinin hazırlanması,
- Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ek derslerle ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesi,
- Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara çıkarılan

borçların tahsili.
- Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlenmesi,
- İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesi,
- Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi düzenlenmesi,
- Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi
yapılması,
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
YETKİLERİ
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Muhasebe işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
-Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Muhasebe Şefi ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

…../…./20…
ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
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Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Taşınır Mal Kayıt – Kontrol Birimi
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş
malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal
malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.)
malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.
-Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
-Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
-Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder.
-İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
-İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
-Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
-Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına iletir.
-Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve
arşivlenmesini sağlar.
-Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
-Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
-Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.
-Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
-Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
- Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması,
- Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi,
- Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerinin yürütülmesi,
- Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,
- Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi,
- Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması,
- Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması
- Mali yılsonunda sayım cetvellerinin hazırlanması,
- Demirbaş malzemelerin Demirbaş Teslim Senedi ile kişilere verilmesi.
- Her yılın ocak ayı içerisinde Oda Listelerinin hazırlanması.
- Üçer aylık tüketim çıkış raporlarının hazırlamak.
- Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla Taşınır
İşlem Fişi düzenlenmesi,
- Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırların girişlerinin yapılması ve bir sicil numarası verilmesi.
- Projelerden alınan taşınırların kaydedilmesi.

- Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesi, zimmet listelerinin hazırlanması ve
güncellenmesi, Oda, Laboratuvar, Koridor, Sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için
Dayanıklı Taşınır Listesinin Oluşturulması
- Zimmetli demirbaş malzemelerin kontrolünün yapılmasını sağlamak
- Kaybolma, Fire, Çalınma, Devir vs. Durumlar İçin Kayıtlardan Düşmenin Yapılması fakültenin gerekli tüm
faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş
malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
YETKİLERİ
-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
SORUMLULUK:
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

ONAYLAYAN

…/…./20…
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
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Astları

:
:
:
:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Öğrenci İşleri Bürosu
Dekan/ Fakülte Sekreteri

: Öğrenci İşleri Birimi Personeli

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde
iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi
amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.
-Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Dekanlık makamına sunar.
-Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet
belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.
-Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.
-Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
-Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.
-Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.
-Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
-Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
-Öğrenci kimliklerinin dağıtım işlemlerini yapar.
- Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve
dosyalanarak arşivlenmesini yapar.
-Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.
-Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
-İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.
-Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve
öğrencilere bildirir.
-Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.
-Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.
-Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.
-Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.
-Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder.
-Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.
-Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.
-Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.
-Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri
tabanına girer.
-Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
- Kayıt dondurma işlemlerinin yürütülmesi,
- Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi
- Öğrenci burs işlemlerinin yürütülmesi,
- Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi,
- Dikey geçiş kayıt işlemlerinin yürütülmesi,

- Başarı oranlarının çıkartılması
- Yıllık istatistikî bilgilerin hazırlanması
- Sınav listelerindeki notların öğrenci kütüklerine işlenmesi ve sınav listelerinin arşivlenmesi
- Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ayrıca mezuniyet belgelerinin hazırlanması
- Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek
- Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurmak.
- Öğrenci işleri ile ilgili Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunulacak evrakları hazırlayarak
yazışmalarını yapmak.
- Çiftanadal Yandal öğrencilerine ait işlemleri gerçekleştirmek
- Dikey geçişle gelen öğrencilerin hazırlık programlarının belirlenmesi ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip
etmek.
- Yeni kayıt yaptırana ait bilgilerin sistemden kontrolünün yapılması
- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kütüklerinin hazırlanması
- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf listelerinin oluşturulması
- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma işlemlerinin takibi
-Ders esnasında kullanılan ders araç ve gereçlerinin (Tahta kalemi, silgi Tepegöz, slayt makinesi v.b.) ilgili
öğretim elemanlarına teslimini ve muhafazasını yapmak.
- Aylık öğrenci faaliyet yazışmalarını ilgili makamlara bildirmek,
- Öğrenci ve Öğretim üyeleri için ders ve staj programlarını düzenlemek,
- Öğrencilerin askerlik, öğrenci belgeleri ve ilgili kuruluşlarla olan işlemlerini hazırlamak ve yürütmek,
- Tüm sınıflar için kimlik müracaatlarının değerlendirilip, gerekenleri yapmak.
- Öğrencilere Danışman Öğretim Görevlisi belirlenip, yazışmalarının yapılarak dağıtılması.
- Öğrenci işleri ile ilgili Anabilim Dallarına yapılan yazışmaların yapılmasını sağlamak,
- Resmi veya özel kurumlardan gelen burs yazışmalarının yapmak
- Sunum ve geri bildirimlerle ilgili her türlü işlemi yapılmasını sağlamak,
- Yabancı Uyruklularla İlgili yazışmaların yapmak,
- Transkriptlerin doldurulmasını yapmak,
- Öğrenci Otomasyon Kullanımında yardımcı olmak,
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
BAĞLI İŞ UNVANLAR
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Öğrenci işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
SORUMLULUK:
Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
…/…./20…

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Sekreterliği
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve
verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.
-Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlar.
-Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
-Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.
-Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.
-Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları
dosyalar.
-Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde
Dekanlığa iletilmesini sağlar.
-Toplantı duyurularını yapar.
-Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
-Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar.
-Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
-Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa
bildirir.
-Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.
-Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.
-Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına
duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.
-Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletir.
-Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.
-Bölüme gelen postaları dekanlıktan teslim alıp ilgili birimlere teslim eder.
-Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltmak ve ilgililere teslim eder.
-Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki optik okuyucu, fotokopi, akıllı tahta ve baskı
makinelerini korumak ve genel bakımını yapmak,
-Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik personele ait resmi evrakları
çoğaltmak,
-Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,
-Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,
-Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak.
-Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları,
Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara
ayrılması işlemlerinin yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması,
-Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesi,

-Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması ve öğrenciye ilan edilmesi,
-Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,
-Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,
-Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili
muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet
işlemlerinin yapılması,
-Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi.
-Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak
üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,
-Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,
-Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu’nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,
-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
-Ek ders ve sınav puantajlarının zamanında hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi,
-Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin
sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek
-Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek, ,
- Yazılan yazıları parafe etme.
- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
-Her yarıyıl başında Fakültede Üniversitemiz bünyesinden veya dışarıdan bazı dersleri okutmak üzere
görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirilebilmeleri için kurumlarından onay alınması için yazışmaları
yapar.
- Akademik takvim yılı başında ders müfredatlarını hocalarla irtibat kurarak güncelleştirir.
- Mazeret sınavlarına katılacak öğrencileri ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
- Ders muafiyeti için başvuran öğrencilerin intibakını hazırlar.
- İdare tarafından verilen diğer işlemleri yapar.
Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik
ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
- SORUMLULUK:
Fakülte Sekreteri,
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması
…/…./20…
ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Teknik Hizmetler
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Bulunmuş olduğu birimde teknik işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve
verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
-Laboratuvarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek,
-Öğrencilere teknik konularda yardım etmek,
-Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlamak,
-Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından yardım talep
etmek,
-Çalışma ortamına giren tüm müşterilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar
-Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı
olmak,
- Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
- Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtlarını
tutmak,
- Sorumlusu olduğu bina ve laboratuarlar için sorumlu kişilerin talep ettiği bilgileri vermek,
- Fakülte Sekreterliği’ne bina, laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak
bildirmek ve mümkünse bu arızalara ilk müdahalede bulunmak, tamirine çalışmak,
-Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya
yaptırmak,
-Fakültede eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele zimmetle vermek ve
teslim almak,
YETKİLERİ
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Fakülte Sekreteri
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte
Sekreterine karşı sorumludur.

ONAYLAYAN

…/…/20….
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Basım Ünitesi
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1.Basımına karar verilen ders notunun basımını, basım yayım komisyonun teklifi ve Fakülte Dekanlığının
onayı ile yapar.
2. Hizmet gereği yapılması gerekli olan davetiye, duyuru, ilan vb işlerin baskısını yapar.
3. Ünitede bulunan alet ve makinelerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
4. Ünitede gereksinimi bulunan (kâğıt, mürekkep, toner, alet, makine vb) her türlü malzemenin temini için
Fakülte İdaresine öneride bulunur.
5. Ünitede yapılan işleri önceden sorumlu Dekan Yardımcısının onayını alıp yapar, onayı olmayan işleri
yapmaz.
6. İdari yönden üniteden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

…/…./20….
ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER

Ünitesi
Bölümü
Görevi
Üst Yönetici/Yöneticileri
Astları

:
:
:
:

:

Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
İç Hizmetler
Dekan/ Fakülte Sekreteri

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebligi ile kamu idarelerinde iç kontrol
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

- Temizlik görevlilerinin koordinasyonunu sağlamak ve görev dağılımı yapmak.
- Fakülteye ait tüm binaların ve çevresinin temizlik kontrollerini ve denetlemesini yapmak.
- Yangından korunma cihazlarını uygun yerlere yerleştirmek ve güvenliğini sağlamak.
- Fakülte binalarının kapı, pencere, çatı, tuvalet, lavabo ve logar giderlerinin kontrolünü yapmak, aksaklık
olduğunda fakülte sekreterine bilgi vermek.
-Sivil Savunma hizmetlerinin sağlanması
Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

…/…./20….
ONAYLAYAN

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan V.

