T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BİRİMİ GÖREV TANIMI
BİRİMİN AMACI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, dünyamızın gelecekte karşılaşacağı sorunlarını
yenilikçi bir eğitim anlayışıyla karşılamayı amaçlar. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu temel misyonunu yüksek kaliteli eğitim, sorumluluk ve
tartışma-çözümler uygulama olarak görür. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun bakış açısı küreseldir. Uluslararası bilimsel ve kültürel değişimleri
aktif olarak destekler. Ders programları, uluslararası topluluğun talepleri ve fırsatlarına odaklıdır. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun değerlerini;
yüksek kaliteli eğitim, sorumluluk, sorunlara tartışarak-araştırarak çözümler üretme ve üretilen çözümleri uygulama oluşturmaktadır. Gökçeada Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu; kaliteli güncel lisans programları ve bu programlardaki pratik yönelimli ders programları, uygulama ve araştırma faaliyetleriyle bağımsız
ve analitik düşünceli bireyler yetiştirmektedir.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Yüksekokulu Müdürü
BAĞLI BİRİMLERİ:

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
BİRİM YÖNETİCİSİNİN UNVANI : Yüksekokulu Müdürü
BAĞLI BİRİMLERİ:
•
•
•

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Turizm İşletmeciliği (*)
Balıkçılık Teknolojisi (*)

(*) Öğrenci alınmamaktadır.
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BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. Maddesinde Yüksekokulunun tanımı: “Belirli bir
mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur”. şeklinde
yapılmıştır.

Buna göre;
1)

2547 Sayılı Kanunun 20/c maddesine istinaden Yüksekokul Kurulu’nu oluşturmak ve kararlar almak,

2)

2547 Sayılı Kanunun 20/d maddesi uyarınca Yüksekokul Yönetim Kurulu’nu oluşturmak ve kararlar
almak,

3)

Yüksekokulumuzda yeni bölümler açmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü’nce
YÖK Başkanlığı’na talepte bulunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

4)

Yüksekokulumuzda bölümlere öğrenci almakla ilgili mevzuat uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü’nce
YÖK Başkanlığı’na talepte bulunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

5)

Yüksekokulumuz içinde Müdürlük, Bölüm Başkanları ve Bölüm Danışmanları ile koordineli olarak
öğrenci, akademik, idari personel ve bina, malzemeyle ilgili okulun her türlü ihtiyacını karşılama
yönünde çalışma ve gerekli yazışmaları yapmak,

6)

ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bütçesini hazırlayıp gerekçesi ile birlikte Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’na göndermek,

7)

ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü (Harcama Birimi) çalışanlarının maaş
ve ödenek evraklarının düzenlenip ödemeye hazır hale getirmek,

8)

ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na verilen ödenek durum bilgisi çerçevesinde her
türlü mal, malzeme ve hizmet alımlarının, ilgili mevzuata uygun olarak satın almasının yapılması ve
evrakları ile dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak,
ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Harcama Birimimizin mevcut
ödeneğinin yeterli olmadığı konularda ihtiyaçlarımızın karşılanması için Üniversitemiz İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı’na yazı yazmak,

9)

10) ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na ait resmi telefon görüşmeleri, elektrik, su ve
doğalgaz faturalarını ait faturaların takip edilerek ödenmeye hazır hale getirilmesi,
11) Okulumuz personelinin özlük haklarındaki değişimin, intibak ve terfi haklarının tahakkuk ettirilerek
ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak.
12) İdari Görev Ödeneklerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak.
13) ÇOMÜ-Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile ilgili tüm araç-gereçlerin ve malzemelerin yıllık
sayımının yapılmasını ve buna ilişkin raporun düzenlenmesini sağlamak.
14) Bölüm Başkanlıkları kanalıyla, bölümlerimizden gelen araç-gereç, malzeme, kırtasiye ve demirbaş
taleplerini Okulumuz Müdürü’ne (Harcama Yetkilisi) bildirmek ve uygun bulunanların Gerçekleştirme
Görevlisi tarafından yerine getirilmesini sağlamak,
15) Yüksekokulumuza ait her türlü satın almaya ait kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak
incelemek ve görülen değişiklikleri Harcama Yetkilisine bildirmek, onayı ve talimatları doğrultusunda
gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
16) Yüksekokulumuza yeni başlayan-ayrılan personelin E-SGK yoluyla Genel Sağlık Sigortası ve Hak
Sahipliği durumunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerini yapmak,
17) Yüksekokulumuz kadrosunda bulunan personelin E-SGK yoluyla her ay Emekli Keseneklerini Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirmek,
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18) Yüksekokulumuz personelinin ilgili mevzuat doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı resmi görevlendirmeleri
sonucunda ve söz konusu personelin yol bildirimi doğrultusunda harcama talimatı hazırlanarak yolluk
giderlerinin karşılanması,
19) Yüksekokulumuzda ders veren Öğretim Elemanlarının Ek Ders ve Final sınav ücretleri için alınan
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Onayı doğrultusunda (kişilerden ders yükü bildirim formu da
alınarak) ödeme evrakı yapılması,
20) 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna
süreli veya ders saati ücretli gelen Öğretim Elemanlarına ders yükleri doğrultusunda ek ders ücreti
çizelgesi hazırlanarak ödeme evrakı yapılması,
21) Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında 2547 sayılı Kanunun 31. 40/a-b-c-d ve 41. maddelerine
göre ders görevlendirme yazışmalarını yapmak,
22) Yüksekokulumuz ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
23) Yüksekokulumuza fiziksel olarak gelen ve giden evrakın UBYS'de kaydedilerek ilgili yerlere
gönderilmesini sağlamak, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
24) Yüksekokulumuzun faaliyet raporlarını hazırlamak,
25) Yüksekokulumuzda yürütülen bütün işlerle ilgili kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin takip
edilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
26) ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz için verilen Öğretim Elemanı ilanı gereği
yapılan Akademik Sınavı; 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanarak yapmak ve
sonucun Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak ayrıca sınavı kazanan adayı ilgili
Yönetim Kurulu Kararı ile atanmak üzere Rektörlük Makamına önermek,
27) Yüksekokulumuz personelinin özlük işleriyle ilgili tüm yazışmaları Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı ile yapmak,
Yüksekokulumuz öğrencilerinin; öğrencilik hizmetleriyle ilgili Öğrenci İşleri Büromuz kanalıyla
işlemlerini yürütmek,
29) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu faaliyetleriyle ilgili konularda Üniversitemiz Rektörlüğünün
talimatları doğrultusunda Kurum dışı kişiler, Kurumlar ve Kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara
ve seminerlere katılmak.
28)
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Müdür
BİRİMİN AMACI: Yüksekokul ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Süresi
biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere okulun aylıklı öğretim üyeleri arasından
en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak seçer. Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun
olarak; Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik
ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve
denetlemek.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Rektör
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür
BAĞLI BİRİMLERİ: Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Öğretim
Elemanları, Y.O. Sekreteri, Bölüm Sekreterleri
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.
Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek. Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve
Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
Her Öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre
rapor vermek.
Yüksekokulunu ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
Yüksekokulun bütçesi ile ilgili yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak.
Yüksekokul Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
yerine getirirken, Üniversite Rektörüne karşı sorumludur.
Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki
ve sorumluluğa sahiptir.
Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil eder. Yüksekokulun misyon, vizyon ve stratejisini belirleyerek
gerçekleştirilmesini takip eder.
Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Müdür Yardımcısı
BİRİMİNAMACI: Birimin her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Müdür
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür Yardımcısı
BAĞLI BİRİMLERİ: Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Öğretim
Elemanları, Y.O. Sekreteri, Bölüm Sekreterleri
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Okulun her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli
ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
2. Okuldaki sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
3. Kantin, yemekhane ve sosyal alanların denetlenmesi, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
4. Okulun akademik ve idari personel ihtiyaçlarını Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirmek,
5. Ders ve sınav programlarını hazırlamak,
6. İlgili hedefleri çerçevesinde çalışmalarını planlamak,
7. Üst amirinin verdiği görevleri yerine getirmek ve bilgi vermek.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Yüksekokul Sekreteri
BİRİMİN AMACI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi
gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak
yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Yüksekokul Sekreteri
BAĞLI BİRİMLERİ: İdari Birimler

BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b ve 51/c maddelerinin gereğini yapmak,
Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve
toplantılara katılarak raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve
saklanmasını sağlamak.
3. Yüksekokulunun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli
bilgileri sağlamak,
4. Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, • Đdari Personelin
düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak,
5. Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
6. Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak,
7. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak,
8. İdari Personeli performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi tutmak
veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak,
9. Müdürün ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak,
10. Yüksekokul mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
1.
2.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,
Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,
Yüksekokulun tehdit ve tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilgililere bildirmek ve öğrencilere
gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek,
Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı
olmak,
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde sonuçlarının
alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
Temizlik işlerini takip etmek,
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Yıllık izinler ve idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde istenmesine özen göstermek,
İşleri aksatmayacak şekilde idari personelin yıllık izinlerini planlamak,
Yüksekokula alınacak Akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini
sağlamak.
Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak, bütçe taslağını Müdürlüğe sunmak,
bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,
Yüksekokulun bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatlarının bakım onarımı için gerekli çalışmalarda
bulunmak,
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını sağlamak,
Yüksekokulun Tahakkuk Amirliğini yapmak,
Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde
bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak
gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
Etik kurallarına uymak,
Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, mesai saatleri içerisinde personel tanıtım kimlik
kartını takmak.
Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Bölüm Başkanı
BİRİMİN AMACI: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun misyonu, vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm
faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri
bölüm içerisinde yapar.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Müdür
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Bölüm Başkanı
BAĞLI BİRİMLERİ: Bölüm Danışmanları
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.

Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve bölüme ait her türlü faaliyeti düzenli ve verimli bir şekilde
yürütmek.
Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik
olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve
Yüksekokul Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Bölüm Danışmanı
BİRİMİNAMACI: Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun misyonu, vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm
faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri
bölüm içerisinde yapar.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Bölüm Başkanı
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Öğretim Üyesi/Öğr. Gör.
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde danışmanlık yapmak.
Bölüm için Bologna, Erasmus, Farabi vb. programların çalışmalarına katılmak.
Bölüm içi planlanan etkinliklerin yürütülmesini sağlamak ve Bölüm Başkanına bildirmek.
Öğrencilerin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
Öğrencinin ihtiyaç duyduğu mevzuat (ders içeriği, transkript, yatay ve dikey geçiş, ders alma, ders
bırakma, kredi hesaplama, disiplin yönetmeliği vb.) işlemleri hususunda danışmanlık yapmak.
Sınav programlarını (derslerin, gözetmen sayılarının ve sınav salonlarının) kontrol etmek.
Bölümdeki psikolojik ve rehberlik desteğine ihtiyacı olan öğrencileri PDR merkezine yönlendirmek ve bu
öğrencilerin eğitim-öğretim ve becerilerinin takibini sağlamak ve Bölüm Başkanını bilgilendirmek.
Bölüm öğrencilerinin staj komisyonu dahilinde her türlü staj işlerinin takibini ve onayını
gerçekleştirmek,
Bölüm öğrencilerinin mezuniyet işlemlerini takip etmek ve mezuniyetini onaylamak.
Bölüm Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Bölüm danışmanı yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Bölüm Başkanına karşı
sorumludur.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Öğretim Elemanı
BİRİMİNAMACI: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun misyonu, vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm
faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri
bölüm içerisinde yapar.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı
Başkanı BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Öğretim Üyesi/Öğr.Gör
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmak.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Öğrenci İşleri Birimi
BİRİMİNAMACI: Yüksekokul öğrencilerinin ilk kayıtlarından mezun aşamasına kadar olan
işlemlerinden, Birimdeki Tüm Bölümlerin Müfredat Kurallarını, Açılan Derslerini, Ders
Programlarını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girmek.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreteri
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Yüksekokul Sekreteri
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI :
1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder,
duyurularını yapar.
2. Öğrencilerin her türlü gerekli belgelerini hazırlar.(Öğrenci belgesi, askerlik tecil, not döküm,
transkript, geçici mezuniyet, diploma, talep ettikleri diğer belgeleri hazırlar.
3. Kayıt işlemleri ile ilgili her türlü hazırlığı yapıp, kayıt işlemlerini yapar.
4. Kayıt dondurma, kayıt silme işlemlerini yapar.
5. Burs işlemlerini takip eder.
6. Harç işlemlerini takip eder.
7. Yüzde ona giren öğrencilerin tespitini yapar, gerekli işlemlerini takip eder.
8. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan
eder.
9. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
10. Mezuniyet işlemlerini yürütür.
11. Yüksekokulda yapılan öğrenci temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.
12. Sınavlarla ilgili öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli duyuruları yapar.
13. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.
14. Öğretim elemanları üzerine ders atama işlemlerini yapar.
15. Staj dosyalarını hazırlar.
16. Yatay geçiş ve DGS işlemlerini yapar.
17. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
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T.C .
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Yazı İşleri Birimi
BİRİMİNAMACI: Yüksekokulun gelen- giden fiziksel evrakları sisteme girerek ilgili birimlere
sevkini sağlamak ve Yüksekokul içi ve Yüksekokul dışı yazışmaları yapmak.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreteri

BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür, Y.O. Sekreteri
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.

Kurum dışı öğrenci başvuruları vb. gelen evrakları ÜBYS sistemine kaydedip ilgili birimlere sevk etmek.

2.

Öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet belgesi, harcama talimatı vb. evraklara ÜBYS üzerinden
giden evrak sayısı vermek.

3.

Akademik Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Toplantı Davet yazılarını yazmak.

4.
5.
6.
7.

Bilimsel-Kültürel Toplantı ve Duyuru yazıları yazmak ve takip etmek.
Hakla İlişkiler Kapsamında ve Kültür ve Tanıtım İşleri konularındaki yazıları yazmak.
Teknik Gezi, Taşıt Tahsisi, Konaklama vb. yazıları yazmak.
Personel puantajlarını hazırlamak ve ilgili Daire Başkanlığına göndermek.

8.

Yüksekokul Sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve takip etmek.

9. Posta ile gidecek evrakları göndermek ve gelenleri almak.
10. Müdür ve Müdürün yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği
diğer işleri yapmak.
11. Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul Kararlarını yazar, arşivler ve ilgili Daire
Başkanlıklarına üst yazı ile gönderir.
12. Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak.
13. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve ilgili bilgilerin
arşivlenmesini yapmak.
14. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
15. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek.
16. Yüksekokul akademik ve idari personeline ilişkin izin ve rapor takiplerini yapar.
17. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.

18. Akademik ve idari personelin göreve başlama görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve
sonuçlandırmak.
19. Öğretim elemanlarının yurtiçi, yurtdışı, ders görevlendirmesi vb. görevlendirme yazılarını yazar.
20. Disiplin soruşturması ile ilgili yazışmaları yapar.
21. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.

22. Yüksekokul Sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlar ve takip eder.

23. Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği,
Standart Dosya Planı) yönünden incelemesini yapmak.
24. İncelemesi yapıldıktan sonra arşive gönderilecek malzemeleri düzenlemek.
25. Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan belgelerin düzenli bir şekilde Kurum Arşivi’ne teslim
edilmesini sağlamak.
26. İmha edilecek evrak varsa ayrıca o evrakları da Kurum Arşivine teslim etmek.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Mali İşler/Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
BİRİMİNAMACI: Akademik ve İdari personelin hak ve alacakları ile mal - hizmet alımlarının bütçe
ödenekleri çerçevesinde kullanımı işleri ile Yüksekokul taşınır-taşınmaz tüm mal, malzemelerinin
kayıt ve kontrolünden Taşınır Kayıt Yetkilisi ile beraber sorumludur.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreteri
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür, Y.O. Sekreteri

BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bütçede yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek.
Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak.
Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak.
Yapılan işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlamak.
Yüksekokulun bütçesinin hazırlamak.
Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamak ve takibini yapmak.
Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak.
Akademik personelin (aylık ve yaz okulu) ek ders yüklerini kontrol etmek ve ek ders ücreti
tahakkuklarını hazırlamak.
31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarının E-Bildirge ortamında işe giriş ve
çıkış işlemleri, ek ders tahakkuku, Primlerini E-Bildirge ortamında SGK ya gönderilmesi
işlemlerini yapmak.
Akademik ve idari personelin maaşlarını hazırlamak, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş
katsayısı doğrultusunda maaş avans ve farklarını yapmak.
Personelin kıdem ve terfi değişikliklerinin maaş sistemine girmek.
Görev yeni başlayan personelin kısıt maaşını hazırlamak.
Emekli keseneklerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir biçimde internet
üzerinden göndermek.
Kamu personeli Dil Sınavı Sonuç Belgesi sunan personelin belgelerini maaşa işlemek.
Kişi borçlarının tahsili ile ilgili işlemleri yapmak.
Sınav ücretleri ile ilgili evrakları hazırlamak.
Akademik ve idari personelin fazla mesai evraklarını hazırlamak.
Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları
için gerekli evrakları hazırlamak ve takibini yapmak.
Yüksekokul personeline ait her türlü özlük ödemelerini yapmak.
Mali işlere ait her türlü yazışmayı yapmak.
Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ilgili her türlü dokümanı dosyalamak.
Evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek.
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23. Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
24. Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Yüksekokul Sekreterliğine
sunar ve Yüksekokul Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.
25. Tüketim ve demirbaş ( eğitim, kırtasiye malzemeleri, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap
ve metal malzemeler, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve
bakımları vb.) malzemelerinin ihale ve satın alım işlemlerini yapar.
26. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
27. Satın alma evraklarını hazırlar. (Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet
işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin
hazırlanması.)
28. Satın alma taleplerini mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip eder,
sonuçlandırır.
29. Evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder.
30. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
31. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alır.
32. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
33. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına
alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
34. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
35. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
36. Evrakların dosyalanmasını yapar.
37. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.
38. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim
işlemlerini yapar.
39. Elektrik, Yakıt, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlar ve takibini yapar.
40. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Staj Birimi
BİRİMİNAMACI: Yüksekokul öğrencilerinin stajla ilgili işlemlerini yürütmek ve ÇOMÜ Arşiv
Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak gerekli arşiv çalışmaları yapmak.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreteri
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür, Y.O. Sekreteri
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Staj yapmak üzere başvuran öğrencilerin formlarını teslim almak.
2. Staj yapan öğrencilerin SGK’nın internet sitesi üzerinden sigorta girişlerini yapmak.

3. Stajı biten öğrencilerin SGK’nın internet sitesinden çıkışlarını yapmak.
4. Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi için e-bildirgeyi hazırlayarak
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.
5. Öğrencilerinin staj dosyalarını toplamak.
6. Stajı Kabul olan öğrencilerin not listelerini hazırlamak.
7. Staj ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek.
8. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREV TANIMLARI: Teknik Servis Birimi
BİRİMİNAMACI: Yüksekokul demirbaşına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım, onarım
ve fiziksel kurulumunu yapmak ve bunların verimli bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmaları
yapmak.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreteri
BİRİM YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI: Müdür, Y.O. Sekreteri
BAĞLI BİRİMLERİ:
BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1.
2.

Demirbaşa kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve fiziksel kurulumu
Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar
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