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ÖNSÖZ
Günümüz dünyasında hızla artan her alandaki yarıĢ ile Teknolojideki baĢ
döndürücü geliĢmeler, biliĢim ve iletiĢim teknolojilerinde birimlerin
sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve geliĢmeler ıĢığında
yapılandırmalarını beraberinde getirmiĢtir. Bu bağlamda toplumun daha
nitelikli hizmet beklentisi, yükseköğretim kurumlarının dolayısıyla
Fakültemizin eğitim, öğretim, araĢtırma ve diğer hizmetlerinde sistematik
ve stratejik yaklaĢımları zorunlu hale getirmiĢtir.
Artık günümüzde ezbere dayalı öğrenmenin yerini anlamlı öğrenme
almaktadır. Anlamlı öğrenmenin temel kazanımları, yeni bilginin uzun süre
hafızada tutulması, istenildiğinde geri çağrılabilmesi, sonraki öğrenmeyi
kolaylaĢtırması ve alıĢılmıĢın dıĢındaki problemleri çözerken bilginin
mantıksal yargılama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlama kabiliyetidir
Geleceğin planlanmasında ve faaliyetlerinde kalitenin arttırılmasına
rehberlik edecek stratejik plan; amaç konulması, bu amaçlara ulaĢacak yol
haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi,
değiĢen koĢullar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesini içeren bir
süreçtir. Stratejik planlamanın dinamik olduğu ve geleceği yönlendirdiği
dikkate alındığında; düzenli olarak gözden geçirilecek, değiĢen Ģartlara
göre uyarlanacak ve eksiklikleri giderilecektir. Uygulama Dekanlıkça
desteklenecek, denetlenecek ve etkin bir Ģekilde izlenecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN
Dekan
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I- GENEL BĠLGĠLER
___________________________________________________________________
. Fakültemizin Kuruluş Mevzuatı

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon;
İnsan odaklı ve bilimsel yaklaşımla eğitim alanında bilgi üretmek, bölgesel ve ulusal eğitim
sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, yeni nesilleri yetiştirecek eğitimciler yetiştirmektir

Vizyon;
Öğrenme kültürüne sahip uluslararası standartları yakalamış eğitim ve araştırma kurumu haline
gelmek.

DEĞERLER
Temel ilke ve değerlerimiz:








İnsan
Bilimsellik
Milli değerler
Adalet ve eşitlik
Kalite
Toplumsal fayda
Öğrenme kültürü




Takım çalışması
Katılımcı Yönetim

GÖREV TANIMI FORMU
DEKANLIK

Eğitim Fakültesi

ġubesi

: DEKAN
: Prof.Dr.Mehmet YALÇIN

A-

SORUMLULUKLAR

01-

Fakülte kurullarına baĢkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte
birimleri arasında düzenli çalıĢmayı sağlamak.

02-

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iĢleyiĢi hakkında rektöre
rapor vermek.

03-

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte
bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüĢünü aldıktan sonra rektörlüğe
sunmak.

04-

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak.

05-

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması
ve geliĢtirilmesini planlamak.

06-

Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.

07-

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında faaliyette bulunmak.

08-

Eğitim - öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi
sağlamak.
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve
sonuçlarının alınması sağlamak.

09B-

Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

01-

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iĢlemlerden sorumludur.
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

02-

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek
verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

03-

Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle
mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak iĢin konusu ve tutarı, süresi,
kullanılabilir ödeneği, gerçekleĢtirme usulü ile gerçekleĢtirmeyle görevli olanlara iliĢkin bilgiler
yer alır.

C-

Diğer görev ve sorumluluklar

01-

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

02-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

03-

Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak.

04-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri yapmak.

GÖREV TANIMI FORMU
Dekanlık

: Eğitim Fakültesi

ġubesi

: Tahakkuk Birimi

Astları

: Erol ARIKBOĞA

A-

Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
09.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, muhasebe
hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, üst yönetici tarafından atanan muhasebe
yetkilileri tarafından yerine getirilir.
Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yardımcılarına devredebilirler.
b) Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen iĢlerle ilgili olarak görev ve yetki devri
yapılanlar hakkında da uygulanır.
c) Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne
uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür.
d) Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar tarafından tereddüde
düĢülen konulardaki iĢlemler, uygun bulunması halinde muhasebe yetkilileri tarafından
sonuçlandırılır.
e) Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla ifade edilen
değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü Ģekilde alınmasını, vezne ve ambarlarında muhafaza
edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak zorundadırlar.
f) Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde ve belirsiz günlerde vezne ve
ambarlarını kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdürler. Bu görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelecek kayıp
ve noksanlıklardan genel hükümlere göre sorumludurlar.
g) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düĢmesi gibi afet halleri ile savaĢ veya askeri ve idari
a)

01-

sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle vezne ve ambarlarda kayıp veya noksanlık
meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak
bildirilir.
h) Ayrıca, olaya iliĢkin delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır. Sorumluluğun ibrası
için, olayın öğrenildiği günden itibaren en geç 15 gün içinde, idareye baĢvurur. Bu durumda
muhasebe yetkilisinin sorumluluğu, üst yöneticinin görüĢleri alınarak SayıĢtay tarafından
hükme bağlanır.
i) Bir ekonomik değerin yaratılması, baĢka bir Ģekle dönüĢtürülmesi, mübadeleye konu edilmesi,
el değiĢtirmesi veya yok olması mali iĢlem olarak kabul edilir ve bütün mali iĢlemler muhasebe
yetkililerince muhasebeleĢtirilir.
j) Her muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılması zorunludur. MuhasebeleĢtirme iĢlemleri
idarelerin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen muhasebeleĢtirme belgeleri ile
yapılır.
k) MuhasebeleĢtirme iĢlemi, mali iĢlemin tamamlanmasını takiben geciktirilmeden en geç izleyen
iĢ gününde yapılır. Ancak, mali yılın bitimine kadar mal alınmıĢ, hizmet veya iĢ yapılmıĢ
olmasına rağmen mahsup belgeleri mali yılın bitimine kadar muhasebe birimine verilememiĢ
ön ödemelere iliĢkin mali iĢlemler ile bütçe gelir ve giderini ilgilendirmeyen diğer mali
iĢlemler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak mahsup dönemi sonuna kadar
muhasebeleĢtirilebilir.

02-

03-

Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması,
iĢlemlerinin kayıt dıĢında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve iĢlemlerinin gerçek
mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleĢtirilmesi, malî
tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüĢ
muhasebe ilkeleri çerçevesinde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde ve Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer
kiĢilerin bilgi ihtiyaçlarını karĢılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar,
kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıĢmasını sağlayacak Ģekilde hazırlanmasına ve
yayımlanmasına iliĢkin usul ve esaslara riayet etmek.
GerçekleĢen iĢlemleri muhasebeleĢtirme belgeleriyle kaydetmek, belge olmadan kayıt
yapmamak.
Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

04-

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemenin çeĢidine göre “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği”nde ve özel
mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine iliĢkin bilgilerini,
kontrol etmek,
Yukarıda sayılan konulara iliĢkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapmamak.

05-

Ödeme emirlerini, muhasebe birimine geliĢ tarihinden itibaren, en geç dört iĢ günü içinde
incelemek, uygun bulunanları muhasebeleĢtirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına
aktarmak, Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeleri, düzeltilmek veya
tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iĢ günü içinde
gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak göndermek, Hata veya eksiklikleri
tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenleri, en geç iki iĢ günü sonuna kadar inceleyerek
muhasebeleĢtirme ve ödeme iĢlemi gerçekleĢtirmek.

06-

Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle
bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleĢtirme ve ödeme süresi
Üst yönetici tarafından dört iĢ gününden daha az olarak belirlenmiĢ ise buna uygun hareket
etmek.
Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karĢılayamaması halinde giderleri,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek,
Ancak, bu ödemelerin yapılması sırasında sırasıyla;

07-

a)
b)
c)
d)
e)

08-

Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon
kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
Tarifeye bağlı ödemelere,
Ġlama bağlı borçlara,
Ödenmemesi halinde gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemelere,
Ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara,
öncelik vermek.

Defter ve belgelerin düzenlenmesinde ve bunların SayıĢtaya ve ilgili kamu idarelerine
gönderilmesinde, muhasebe yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslar ile SayıĢtay tarafından
belirlenen usul ve esaslara uymak.
Yerlerine atanan veya görevlendirilen asil veya vekil muhasebe yetkilisi göreve baĢlamadan ve
hesabını bunlara devretmeden görevinden ayrılmamak,

Görev alanları içerisinde yapacakları kontrol ve incelemeler için, iĢlemlerden doğacak
sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile yerlerine vekil tayin edilmeden
görevlerinden ayrılabilirler.
b) Mali yıl sona ermeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılan muhasebe yetkilisi hesabını,
yerine gelen muhasebe yetkilisine devreder. Muhasebe yetkililerinin hesaplarını görevi
devralanlara devir süresi yedi gündür.
c) Hastalık, ölüm, tutukluluk ve benzeri haller ile kendinden sonraki muhasebe yetkilisine hesabını
devretmekten kaçınma durumunda muhasebe yetkilisinin hesabı; yerine görevlendirilen asil ya
da vekil muhasebe yetkilisine, devir alacak yeni muhasebe yetkilisinin baĢkanlığında en az üç
kiĢiden oluĢan bir devir kurulu aracılığı ile devredilir.
d) Devir kurulunun oluĢturulması ve devir iĢlemlerine iliĢkin diğer hususlarda, kamu idarelerinin
tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerindeki usul ve esaslara uyulur.
a)

09-

10-

Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek.

11-

Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

12-

Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek
veya göndermek.

13-

Veznedar, ambar memuru, giĢe memuru gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa ve
ambar mevcutlarını Kefalet Kanunu hükümleri dairesinde denetlemek.
Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

14a)

Kasa defteri günü gününe iĢlenir. Her günün sonunda kasa defterinin açıklama bölümüne borç ve
alacak sayfaları toplamı ile ikisi arasındaki farkı yazılır. Kasa mevcudu veznedar tarafından sayılır ve

b)

c)
d)

e)

15-

muhasebe yetkilisince kontrol edilir. Kasa mevcudunun defter ve kayıtlara uygunluğu görüldükten
sonra kasa defterinin açıklama bölümü sorumlu veznedar ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.
Kasanın günlük kontrolü dıĢında, vezne ve ambarlarda bulunan para ve değerler; ayda iki defadan az
olmamak üzere on beĢ günde en az bir kez, belirsiz günlerde kontrol edilir. Bu kontroller, kasa
mevcudu sayılmak; kasaca yapılan tahsilât ve ödemeler karĢılığında düzenlenen belgeler ile kasa
defteri ve diğer değerlere iliĢkin defter kayıtları karĢılaĢtırılmak ve toplamlarına bakılmak suretiyle
yapılır.
Kasada bulundurulacak azami para miktarı, üst yönetici tarafından belirlenerek duyurulur. Kasa
mevcudunun belirlenen tutarı aĢması halinde aĢan kısım bankaya yatırılır
Kasa limitini aĢan tutarın çeĢitli nedenlerle aynı gün bankaya yatırılamaması veya banka giĢelerinin
kapanmasından sonra yapılan tahsilât dolayısıyla kasada bulunan para miktarının belirlenen kasa
limitini aĢması halinde; kasa fazlası para ertesi gün bankaya yatırılmak üzere, muhasebe yetkilisi ve
kasa defterini tutmakla sorumlu veznedar tarafından müĢterek muhafaza altına alınır.
MüĢterek muhafaza altına alınan kasa, ertesi gün muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından birlikte
kontrol edilerek açılır ve kasa mevcudu sayılır.
Kasanın hangi saatte açılacağı ve kapanacağı hususu idari düzenleme ile belirlenir.

f)
Ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgelerinin maddi hata, hak sahibinin
kimliğine iliĢkin bilgiler ile hesabın doğruluğu ve belgeleri tamam olup, olmadığı
konularında kontrol etmek,

Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere iliĢkin sorumlulukları, görevleri
gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
b) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara iliĢkin fazla ve
yersiz ödemelerde sorumluluğu, yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.
a)

16-

Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri vermek, geri verilecek tutarın, düzenlenen
belgelerde öngörülen tutara uygunluğunu sağlamak.

17-

Muhasebe hizmetleri ile ilgili defter ve kayıtları mali yıl esasına göre tutmak, Muhasebe
hizmetlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza
etmek ve denetime hazır bulundurmak.

18-

Mali iĢlemlere iliĢkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir Ģekilde tutmak, mali rapor
ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

19-

Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

20-

Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken
göstermediği noksanlıkları gidermek.

21-

Gerekli bilgi ve raporları, SayıĢtaya, Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ve
yetkili kılınmıĢ diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak
vermek.

22-

21.01.2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Muhasebe Yetkililerinin
Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 30.12.2006
tarih ve 26392 3 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği”nde belirlenen diğer görevleri yapmak.

B-

Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

01-

Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alarak bütçe kesin hesabını hazırlamak.

02-

Maliye Bakanlığınca 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu
Ġdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Kesin Hesabın kontrol ve onay iĢlemlerini takip etmek
ve sonuçlandırmak.

C-

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

01-

Bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamak.

02-

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas almak,
kamuoyuna açık ve ulaĢılabilir olmasını sağlamak.

03-

Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak.

D-

Mal yönetim dönemine iliĢkin icmal cetvellerini hazırlamak,

03-

Ġdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taĢınır
ve taĢınmazlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kiĢiler
tarafından tutulur. TaĢınır kayıtları idarenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında
belirlenen sürede strateji geliĢtirme birimlerine gönderilir. Bu kayıtları idare bazında
konsolide etmek ve taĢınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlamak.
TaĢınır iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”ne
dayanılarak çıkarılmıĢ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “TaĢınır Mal Yönetmeliği”
hükümleri çerçevesinde yapmak.
TaĢınır iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu kontrol etmek,

04-

TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ile TaĢınır Hesabı Ġcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak.

05-

Her malî yılbaĢından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve
bu ambarlardan sorumlu taĢınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını
gösteren listeleri SayıĢtaya göndermek, Harcama Birimlerince bildirilen Yıl içinde yapılan
değiĢiklikler de, değiĢiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde SayıĢtaya bildirmek.

01-

02-

06-

070809E-

TaĢınmaz iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmıĢ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Kamu Ġdarelerine
Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapmak.
TaĢınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeĢitli yollarla edinilenlerin ve
elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına almak, Kayıtların
belgeye dayandırmak.
Ġcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu
taĢınmazlara iliĢkin adet ve yüz ölçüm toplamları belirtilir.
Ġdarenin her türlü taĢınır ve taĢınmaz mal kayıtlarını konsolide ederek Mal Yönetim Ġcmal
Cetvellerini oluĢturmak ve gönderilmesini sağlamak.
Malî istatistikleri ve raporları hazırlamak,
Maliye Bakanlığınca belirlenmiĢ ilkelere uygun olarak mali istatistikleri hazırlamak
Malî tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere ve standartlara
uygun olarak hazırlanır ve belirtilen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.
b) Malî tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanıĢlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaĢılabilirlik ilkeleri
çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almıĢ personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki
verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Dipnotların ve
açıklamaların, belirli bir olayın veya iĢlemin kamu idaresinin malî durumu ve faaliyetleri
a)

01-

üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kalması hâlinde ilave açıklamalara yer
verilir.

02-

Mali raporları, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenecek standartlara,
mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasında izlenecek yöntem ve ilkelere,
muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlemek ve mevzuatında
belirlenen sürelerde ilgili mercilere göndermek.

03-

Mali raporların mevzuatında belirtilen sürelerde tam ve doğru olarak idareye, Maliye
Bakanlığına ve SayıĢtaya gönderilmemesi halinde; üst yöneticisine yazılı olarak uyarılmıĢ ve
ek süre verilmiĢ ise verilen ek süre içerisinde göndermek.

04-

Yönetim dönemi, bir mali yılın baĢından sonuna kadar yapılan bütün iĢlemler ile mali yıl
geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla iliĢkin olarak yapılan mahsup
iĢlemlerini kapsar. Yönetim döneminde yapılan bütün malî iĢlemleri kapsayan malî tablo,
defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluĢan yönetim dönemi hesabını, mahsup
dönemini takip eden bir aylık süre içinde mevzuatında belirtilen yetkili mercilere
(SayıĢtay)vermek, Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneğini de muhasebe biriminde
saklamak, Ancak, hesapların yerinde incelemeye alındığı duyurulmuĢsa, SayıĢtaya
gönderilecek yönetim dönemi hesabı dosyasını, görevli SayıĢtay denetçisine teslim etmek
üzere aylık hesap belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekletmek.

GÖREV TANIMI FORMU
DEKANLIK

: Eğitim Fakültesi

ġubesi

: Dekanlık Sekreterliği ve Özel Kalem Hizmetleri Birimi

Astları

: Neslihan BAKIR

A-

Sekreterlik hizmeti

01-

Dekanın görüĢme isteminde bulunan kiĢi veya grupların randevularını düzenlemek.

02-

Dekanlığa ait santralde bulunan telefonlarına bakmak, telefon görüĢmelerini düzenli bir Ģekilde
yürütmek.

03-

Telefonda özel görüĢme yapan personele ait özel görüĢmeleri kaydetmek.

04-

Dekanlıkta görev alanı ile ilgili Ģehir içi ve Ģehirlerarası telefon rehberini hazırlamak.

05-

Dekanlığa gelen ziyaretçilere nezaret etmek.

06-

Dekanlığın Sekretarya iĢlemlerini yürütmek.

B-

Özel Kalem Hizmetleri

01-

Toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek.

02-

Resmi protokol gereği özel günleri not almak ve dekanlığa bilgi vermek.

03-

Dekan tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kiĢilere iletmek.

04-

Dekan tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazmak, kutlama ve teĢekkür gibi
özel yazıĢmaları yapmak.

05-

Yazdığı yazıları kontrol ettikten sonra ilgililere iade etmek, yazılan yazılar hakkında baĢka
kimseye bilgi vermemek.

06-

Kendisine verilen yazıları yazıĢma kurallarına ve amirlerinin talimatına uygun olarak zamanında
yazmak.

07-

Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iĢ ve iĢlemlerden gizliliği
olanları korumak için gerekli önlemleri almak.

08-

Sekreterlik bürosu ve Dekanlığa ait odalarda ki demirbaĢ ve her çeĢit malzemenin düzen, temizlik
ve bakımının yaptırılmasını sağlamak.

09-

Kendisine verilen yazıları yazıĢma kurallarına ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak
zamanında yazmak.

10-

Kendisine verilen yazıları sorumluluk bilinci içerisinde yazıp kontrol ettikten sonra ilgililere iade
etmek ve baĢka kimseye bilgi vermemek.

11-

YazıĢma iĢlemlerini zamanında mevzuata ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak yapmak.

12-

Kendisine yazması için verilen yazıları ve onayları, Dekanlık Makamının 2004/29 sayılı
Genelgesi ile yürürlüğe konulan “Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak.

13-

Yazıları iki nüsha hazırlamak, varsa ekleri mutlak surette altına eklemek, yazıların durumuna
göre ilgili personelin parafını açmak, paraflı kısmı alta gelecek Ģekilde imza dosyasına
imzalanmak üzere iliĢtirmek.

14-

Dekanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve
tutanaklar düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak.

C-

Diğer görev ve sorumluluklar

01-

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

02-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

03-

Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak.

04-

Dekanın vereceği diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.

05-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri yapmak.

GÖREV TANIMI FORMU
DEKANLIK

: Eğitim Fakültesi

ġubesi

: Öğrenci iĢleri
: Bayram DEMĠR

A-

SORUMLULUKLAR

01-

Öğrencilerin mazeretleriyle ilgili yazıĢmaları yapmak.

02-

Öğrencinin bölümler ve dekanlıkla ilgili yazıĢmalarını takip etmek ve sonuçlandırmak.

03-

Bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında bulunan diğer kurumlarla ilgili izin
yazılarını yazmak ve sonuçlarını takip ederek ilgili bölümlere ulaĢtırmak.

04-

Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere; öğrenci belgesi, not durum belgesi dağıtılmasını
sağlamak.

05-

Yönetim kurullarınca alınan kararları öğrencilere iletmek.

06-

Öğrencinin ders ekleme, çıkartma ve not düzeltme baĢvurularıyla ilgili yönetim kurulu
kararlarını bölümlere iletmek.

07-

Dekanlık tarafından verilen sertifikaları düzenlemek ve dağıtmak.

08-

Açılan sertifika programlarının kayıtlarını tutmak, not çizelgelerini oluĢturmak

09-

Afla ilgili dosyaları incelemek ve sonuçlandırmak.

10-

Fakülte sınav programının oluĢturulmasıyla ilgili yazıĢmaları yapmak.
Diğer görev ve sorumluluklar

01-

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

02-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

03-

Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak.

04-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri yapmak.

GÖREV TANIMI FORMU
DEKANLIK

: Eğitim Fakültesi

ġubesi

: Yazı ve Özlük ĠĢleri
: Orhun Behiç KADIOĞLU – Ġbrahim TANRIVERDĠ

A-

SORUMLULUKLAR (Yazı ĠĢleri)

01-

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını yazmak.

02-

Dekanlığın dekanlık içi ve dıĢı yazıĢmalarını yapmak.

03-

AraĢtırma projeleriyle ilgili yazıĢmaları yapmak.

04-

Ders görevlendirmeleriyle ilgili yazıĢmaları yapmak.

05-

Yolluk ve harcamalarla ilgili yazıĢmaları yapmak.

C-

Diğer görev ve sorumluluklar

01-

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

02-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

03-

Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak.

04-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri yapmak.

A-

SORUMLULUKLAR (Özlük ĠĢleri)

01-

Akademik birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi,
intibak, sicil, sigorta, lisansüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin-rapor, emeklilikle ilgili özlük
iĢlemlerini yapmak.

02-

Dekanlığın insan gücü planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalıĢmalar yapmak.

03-

Personel sisteminin geliĢtirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.

04-

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programını düzenlemek ve uygulamak.

05-

Fakültede düzenlenecek seminer, konferans ve benzeri akademik faaliyetler için yazıĢma
yapmak.

06-

Öğretim üyelerinin jüri üyelikleriyle ilgili yazıĢmaları yapmak.

07-

Fakülte elektronik dökümantasyon ve arĢiv yönetimiyle ilgili raporlamaları hazırlamak.

08-

Fakülte idari birimleriyle ortaklaĢa çalıĢmak.

C-

Diğer görev ve sorumluluklar

01-

Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

02-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

03-

Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak.

04-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri yapmak.

GÖREV TANIMI FORMU
Dekanlık

: Eğitim Fakültesi

Görevi

: Fakülte Sekreteri

Astları

: Köksal TAġBAġI

S.N.

Birimlerin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları

01-

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir Ģekilde sunulmasını sağlamak.

02-

Birimi ile ilgili mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değiĢiklikleri takip ederek, personeli,
harcama birimlerini ve Dekanlığı bilgilendirmek.

03-

Dekanlığın diğer idareler nezdindeki malî iĢ ve iĢlemleri, harcama birimleri arasında
koordinasyonu sağlayarak, izlemek ve sonuçlandırmak, bu konudaki yazıĢmaları yapmak.

04-

Harcama birimleri tarafından birimlerine iliĢkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama
birimlerine malî konularda danıĢmanlık hizmeti sunmak, Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile
denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde,

oluĢturmak ve izlemek.
05-

Harcama birimlerini, malî mevzuatta meydana gelen değiĢiklikler konusunda uygun araçlarla
bilgilendirmek.

06-

Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili
idarelerin görüĢü de alınarak, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme
yapmak.

07-

Birimine gelen ve giden evrakları bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak
defterinde izlenmesini sağlamak, Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli
cevapları yazmak, paraf sonrası daire baĢkanına sunmak, yazıĢmaları sınıflandırılarak standart
dosya planına göre dosyalatıp, arĢiv sistemine göre korunmasını sağlamak.

08-

Birimlerinde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek Ģekilde elektronik
ortamda da düzenlenebilir. Bu Ģekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeleri, gerektiğinde
çıktılarını alarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına
göre açılacak dosyalarda muhafaza etmek.

09-

Kendi görev alanı içindeki ve diğer Ģubelerle olan yazılı ve sözlü bilgi akıĢının tam, doğru ve
zamanında oluĢmasını sağlamak.

10-

Kanunlara ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak Ģartıyla, idarece gerekli
görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli iĢlemlere iliĢkin standartlar hazırlamak ve daire
baĢkanının onayına sunmak.

11-

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileĢtirme fırsatları
araĢtırmak, iyileĢtirme önerileri geliĢtirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akıĢını
uygulamaya koymak.

12-

Dekanlıkta, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki
faaliyetleri ve gerçekleĢtirilen iĢlemleri, sorunları, görüĢ ve önerilerini sunarak, bilgi
paylaĢımını, iĢbirliği ve uyumu sağlamak.

13-

Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaĢları her türlü hasara karĢı
korunması için gerekli tedbirleri almak, ġubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin
yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,

14-

Biriminim gereksinimi olan hizmetlerin, her türlü kırtasiye v.b. malzemelerinin alınmasını, fax,
fotokopi makinesi, bilgisayar v.b. demirbaĢların korunması ve bakımlarının yapılmasını bunlara
ait kayıtların tutulmasını sağlamak, hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak Daire
BaĢkanına önerilerini sunmak.

15-

Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru
ve güncel olarak tutulmasın sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

16-

Biriminin çalıĢma düzeni ile ilgili değiĢiklikler konusunda Dekan ve yardımcılarına öneride
bulunmak, Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi
dıĢında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak.

17-

Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değiĢikliklerle ilgili olarak Dekan ve dekan
yardımcılarına görüĢ ve önerilerini sunmak, ġubesinin, personel ve araç gereç ihtiyaçlarını
tespit ederek öneride bulunmak.

18-

Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, iĢten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim
gereksinimine iliĢkin iĢlemlerde Dekan ve yardımcılarına görüĢ ve önerilerini sunmak.

19-

Personelin iĢbaĢında yetiĢtirilmesini sağlamak üzere iĢlerin yapılıĢ yöntemlerini ve diğer
faaliyetlerle iliĢkilerini açıklamak.

20-

Personele iĢ vermek, yaptıkları iĢleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

21-

Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliĢtirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve
gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleĢmesi için
giriĢimlerde bulunmak, çalıĢmalar yapmak.

22-

Personelinin iĢ seyahatlerini belirleyerek Dekanlığa bildirmek, onaylanan iĢ seyahatleri ile ilgili
iĢlemleri sonuçlandırmak.

23-

Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, iĢyerinden kısa veya uzun
süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu iĢleri yapacaklarını (vekâlet edecek kiĢiyi)
belirlemek ve Dekanlığa teklif etmek/bildirmek.
Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek.

24-

25-

Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaĢılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili
konularda kendini yetiĢtirmek.

26-

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler
sunmak veya izleyici olarak takip etmek.

27-

Mali Hizmetler bilincinin oluĢturulmasını sağlamak üzere, toplantı, konferans, sempozyum ve
seminerler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.

28-

Görevlendirildiği komisyon vb. çalıĢma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak.

29-

Dekanlığın yıllık iĢ programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, ġube hizmetleri
ile ilgili olarak yılsonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin
düzenlenmesini sağlamak.

30-

ĠĢyerinde disiplinli bir çalıĢma ortamı yaratmak.

31-

Sorumluluğuna verilen Ģubenin çalıĢma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve
uygulamak, dekanlık çalıĢmalarını, Dekanlık hizmet politikası ve çalıĢma plan ve
programlarına göre yönetmek.

32-

Dekanlık memurları arasında görev bölümü yaparak, uyum ve iĢbirliği içinde çalıĢmalarını
sağlamak ve çalıĢmalarını izlemek, denetlemek.

33-

Dekanlık personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan iĢlem ve konuları
inceleyerek sonuca bağlamak.

34-

Dekanlık yazıĢmalarını, yazıları ve onayları, BaĢbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi
ile yürürlüğe konulan “Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak.

35-

Uygulamada karĢılaĢılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve
uygulamak, yetkisi dıĢında kalanlar için daire baĢkanına öneride bulunmak.

36-

Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Dekana ve Üst
Yöneticiye karĢı sorumludur.

37-

Dekanın ve yardımcılarının vereceği diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.

38-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri
yapmak.
Yetkileri ve Sorumlulukların Devri

01-

Birim Personelini sevk ve idare etmek.

02-

BelirlenmiĢ standartlara uyulması sağlamak.

03-

Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.

04-

Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek
planlamasını yaparak BaĢkan’ın onayına sunmak.

05-

Birim personeline saatlik izinler vermek.

06-

Malzeme talep formlarını hazırlayarak Dekanın onayına sunmak.

07-

Emrindeki personele iĢ dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

08-

Ġlgili mevzuata göre astlarına disiplin cezası vermesini Dekanlığa teklif etmek.

09-

Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı
olmamak Ģartıyla ve Dekanın onayıyla alt birim yöneticilerine devretmek, Yetki devrini de
uygun araçlarla devredilenlere duyurmak.

ve birim personelinin yıllık izin takvimi

GÖREV TANIMI FORMU
Dekanlık
Dekanlıktaki Bütün Birimler

: Eğitm Fakültesi
: Bütün Görevli Personelin Ortak Sorumlulukları ve Uyması
: Gereken Talimatlar

A-

Sorumluluklar

01-

Dekanlığın hizmetlerinin gerektiği Ģekilde yerine getirilmesinden, bütün personel Dekanlığa
karĢı sorumludurlar.

02-

Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliĢtirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılmak.

03-

Dekanlığın mevcut organizasyon Ģeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları
kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak.

04-

Organizasyon yapısında ve/veya iĢ tariflerinde zamanla doğacak değiĢiklikler için kendini
geliĢtirmek.

05-

ĠĢbölümü esasları dâhilinde, eĢ düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalıĢmak.

06-

Kendisinin verimli ve etkin çalıĢmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı
arttırmak.

07-

Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iĢ metotları ve diğer ilgili
mer’i mevzuata riayet etmek.

08-

Verimliliğini arttırılması ve iĢlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli Ģekilde yürütülmesi için
çalıĢma metotlarını geliĢtirmek.

09-

Alınan kararların uygulayıcılara doğru bir Ģekilde ve süratle ulaĢtırılmasını ve uygulamasını
sağlamak.

10-

Faaliyetler için talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak.

11-

Verilen direktife uygun iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirmek.

12-

Verilen iĢi öngörülen zaman sınırları içerisinde kalarak ifa etmek.

13-

Yaptığı iĢle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek.

14-

Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan iĢlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak,
gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza
etmek,

15-

Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek,
Gerektiğinde bu bilgileri ilgililere sunmak.

16-

Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdıĢı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın
gerçekleĢmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalıĢmaları ve aldığı sonuçları
belirten özet, fakat kolayca anlaĢılabilir bir üslup ve düzende rapor halinde hazırlamak,
gerektiğinde bunları çeĢitli araçlarla diğer çalıĢma arkadaĢlarına aktarmak.

17-

Dekanlığa iliĢkin bilgilerin dıĢarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek.

18-

ÇalıĢmalarında örnek tutum davranıĢ sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek.

19-

ÇalıĢma saatleri içerisinde hiçbir Ģekilde memuriyet terbiyesine yakıĢmayan hal ve hareketlerde
bulunmamak.

20-

Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir Ģekilde bulundurulmasını
sağlamak, demirbaĢ malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen göstererek düzenli ve
verimli bir Ģekilde kullanmak, Göreviyle ilgili evrak, eĢya araç ve gereçleri korumak ve
saklamak, hatalı kullanma ve kaybolma halinde rayiç bedelleri üzerinden ödemekle
yükümlüdürler.

21-

Dekanlıkta kullanılacak kırtasiye ve sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak.

22-

Birimlerinin ahenk ve koordinasyonuna uymak, Tüm iĢlemleri hatasız, eksiksiz ve zamanında
yapmak.

23-

Normal mesaiyi takip amacıyla açılan imza çizelgesinin sabah 8.00, öğle 13.00, akĢam
17.00’de imzalamak, fazla çalıĢma yapılması halinde fazla çalıĢma saatlerine titizlikle uymak,
giriĢ-çıkıĢlarda devam kontrol defterini imzalamak.

Yazıları ve onayları, 2005 yılında BaĢbakanlıkça 25.03.205 tarih ve 25766 sayılı Resmi
24- Gazete’de yayımlanmıĢ olan “Standart Dosya Planı” 2005/7 sayılı Genelge esaslarına göre
dosya düzenlemelerini yapmak,
25-

Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranmak.

26-

Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve
amirinin talimatlarına göre yerine getirmek.

27-

Mer’i mevzuatın öngördüğü ve/veya amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B-

TALĠMATLAR

01-

Ġzinlerin kullanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da belirtilen usul ve esaslara uyulmasına
özen gösterilecektir. Ġzine çıkacak memurun yerine kimin bırakılacağı memurun izin belgesinde
belirtilecektir.

02-

Mesai saatlerindeki kısa süreli ihtiyaç izinleri Ģeflerinden, yarım günü aĢan süreli mazeret izinlerini birim
sorumlularının bilgisi ile ġube Müdürü veya BaĢkandan alacaklardır.

03-

Evrak tetkikleri 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 61 nci maddesi hükümleri çerçevesinde
ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

04-

Sarf evraklarından vergi borcu sorulması gerekenler tetkik aĢamasında vergi borcu sorulduktan sonra
Muhasebe Yetkilisine gönderilecektir.

05-

Tetkiki tamamlanarak ödeme aĢamasına gelen sarf evrakları ödenek kaĢesi vurularak bekletilmeden
Dekana (veya Muhasebe Yetkilisine)gönderilecektir.

06-

Dekana (veya Muhasebe Yetkilisince) imzalanmayan hiçbir evraka onay verilmeyecektir. Bu duruma
riayet etmeyenler hususunda iĢlem yapılacaktır.

07-

Herkes iĢ bölümünde kendisine verilen iĢlerin zamanında yerine getirilmesinden, doğruluğundan, hatalı

iĢlem ve gecikme sonucu doğacak sonuçtan sorumludur.
08-

ġube Birim Sorumluları, birlikte çalıĢtıkları mesai arkadaĢlarının eğitiminden, yaptıkları iĢlemlerin
doğruluğu ve denetiminden, iĢe geliĢ ve gidiĢlerinden sorumludurlar.

09-

Tüm personel Dekanlığımızca yürütülmekte olan Otomasyon Sistemi iĢlemlerini öğrenmek ve
yürütmekle yükümlüdürler.

10-

Tüm personel Mali mevzuatlarımızda meydana gelecek yenilik ve değiĢiklikleri izlemek ve öğrenmekle
yükümlüdürler. Birim sorumluları kendi birimleri ile ilgili mevzuatı her an internet ortamında, Resmi
Gazete’de BaĢbakanlıkça, Maliye Bakanlığınca, Devlet Planlama TeĢkilatınca yayımlanarak mevzuatı
günü gününe takip edecek ve yeni yayımlanan mevzuatta haberdar olduğu andan itibaren hemen BaĢkana
bilgi verecek aksi halde doğacak her türlü olumsuzlukta idari ve mali yönde sorumlu olacaktır.

11-

Dekanlığın Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymalarını, görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını,
görevlerini yerine getirirken hak sahiplerine ve mesai arkadaĢlarına yardımcı olmalarını, amir memur
iliĢkilerinde saygılı ve hiyerarĢik sistem içinde sorunlarını çözeceklerdir.

12-

ĠĢyerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın yaratılmasında her personel sorumludur. Hiçbir personel
diğerine yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, sözcüsü, koruyucusu ve iĢyeri huzurunu bozacak yönde
telkin, teĢviklerde bulunmayacaktır.

C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
Prof.Dr. Mehmet YALÇIN Dekan V
(Başkan)

Doç. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Dekan Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Süleyman AYDIN
Dekan Yrd.

Köksal TAġBAġI
Fakülte Sekreteri

Özel Kalem
Neslihan BAKIR
Yazı ve Özlük ĠĢleri
Orhun Behiç KADIOĞLU
Ibrahim TANRIVERDĠ

Tahakkuk

Satın Alma

Erol ARIKBOĞA

Erol ARIKBOĞA

Bölümler Sekreterliği

Öğrenci ĠĢleri

Kader ġAMAN SARI

Bayram DEMĠR

FAKÜLTENĠN KONUMU

TaĢınır
Orhun Behiç KADIOĞLU

10 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuĢ olan Fakültemizde 4 kattan oluĢan öğretim binasıdır. .
Fakültemizin derslik, atölye ve laboratuarlarının ders, sınav durumu kontenjanı ile sayıları aĢağıdaki
çizelgelerde mevcuttur.
DERSLĠKLER

LABORATUARLAR

KAT

LOBORATUAR

D.DAĞILIM
KONTEJANI

DONANIM

Grafik Tasarım

1 derslik

1 tahta

Zemin kat

1.kat

1 öğretmen kürsüsü
1 öğretmen sandalyesi
50 adet sıra
1 adet projeksiyon cihazı ve perdesi
50 adet bilgisayar
2.kat

2 adet bilgisayar
laboratuarı

1adet biliĢim sınıfı

125 adet bilgisayar

1adet akıllı sınıf

7 adet projeksiyon cihazı ve perdesi

1adet amfi

50 adet sıra

4 adet derslik

125 adet bilgisayar masası ve koltuğu
1 adet akıllı tahta
Video konferans ve ses sistemi

49 adet büro

3.kat

DERS DAĞILIM KONTENJANI
DERSANELER

D.DAĞILIM
KONTEJANI

PROJEKSĠYON ve DONANIM ÖZELLĠĞĠ

Müzik Dersanesi

60

Masa Sandelye Tahta Piyano Ses Sistemi

Müzik 1

35

Sandelye Tahta Dolap Piyano

Müzik 2

25

Sandelye Tahta Dolap Piyano

Müzik 3

2

Piyano

Müzik 4

2

Dolap Piyano

Müzik 5

4

Dolap Piyano

Müzik 6

25

Masa Sandelye

Müzik 7

30

Masa Sandelye

Z39

50

Bilgisayar Masa tabure

Temel Tasarım

26

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Desen Atölyesi

20

Masa Sandelye Tahta Dolap

Göresel ĠletiĢim

50

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Perspektif Atölyesi

50

Masa Sandelye Tahta

Resim Atölyesi - F

30

Masa Sandelye

Resim Atölyesi – T

20

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Resim Atölyesi - A

20

Masa Sandelye

101

74

1 LCD TV(SUNNY) Masa Sandelye Tahta

102

87

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

103

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

104

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

105

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

106

40

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Dolap

107

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

108

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

109

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

110

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

111

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

112

104

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

AMFĠ 1

150

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Bilgisayar

Bilgisayar Lab 1

40

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Bilgisayar Lab 2

60

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Bilgisayar Lab 3

60

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

201

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta TV

202

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

203

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

204

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

205

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

206

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

207

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

208

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

209

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

210

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

212

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

213

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

214

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

AMFĠ 2

150

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Bilgisayar

Okul Öncesi 1

25

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Dolap

Okul Öncesi 2

25

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Dolap

301

80

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

302

85

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

303

80

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta TV

304

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

305

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

306

74

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

AMFĠ 3

150

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta

Lab 35

30

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Bilgisayar

Lab 36

30

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Bilgisayar

Lab 37

30

Projeksiyon Cihazı Perdesi Masa Sandelye Tahta Bilgisayar

Tablo 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı

Akıllı sınıf
(Adet)

Bilgisayar
Lab(Adet)

Sınıf(Adet)

Anfi (Adet)

Toplam (Adet)

0–50 KiĢilik

18

4

22

51–75 KiĢilik

21

2

23

76–100 KiĢilik

1

101–150 KiĢilik

1

3

3

151–250 KiĢilik
251–Üzeri
KiĢilik
3

Toplam

40

6

49

1.1.2. Ofis Alanları
Alt Birim

Ofis Sayısı

m2

4

30 m²

128

10 m²

6

20 m²

Yönetim Ofisleri
Akademik Personel Ofisleri
Ġdari Personel Ofisleri
Diğer

-

Toplam

138

Açıklamalar

1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar
Bölümler

Sayısı (Adet)

Kapalı Alanı (m2)

Kapasitesi (KiĢi)

Öğrenci Yemekhanesi
Personel Yemekhanesi
120 m2

1

Kantin

150

Kafeterya
1

Toplam

2- Örgüt Yapısı
Dekan

EĞİTİM FAKÜLTESİ
AİÇÜ Rektörü
Dekanı
Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

(Akademik İşler)

(İdari İşler)

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Fakülte Sekreteri

Öğrenci Temsilcisi

Yazı ve Özlük İşleri
Öğrenci İşleri
Tahakkuk İşleri
Satın Alma
Bölümler

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi bölümü

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar
Fakültemiz sınıflarında 350 adet Bilgisayar, bürolarında akademik ve idari personelin 99 adet
Bilgisayarı bulunmaktadır.
3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi

Ġdari Amaçlı (Adet)

Yazılım

2

Masa Üstü Bilgisayar

56

TaĢınabilir Bilgisayar

43

Eğitim Amaçlı
(Öğrencilerin
Kullanımına açık
bilgisayar sayısı)
(Adet)

AraĢtırma
Amaçlı (Adet)

Toplam

2
350

406
43

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Ġdari Amaçlı
(Adet)

Cinsi

Eğitim Amaçlı
(Adet)
71

Projeksiyon

AraĢtırma
Amaçlı (Adet)

Toplam
71

Slayt Makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkod Okuyucu
Baskı Makinesi

1

1

Fotokopi Makinesi

9

9

1

Faks

1

Fotoğraf Makinesi
Kameralar
Televizyonlar

7

10

17

Tarayıcılar

4

4

Müzik Setleri

2

2

Mikroskoplar
DVD ler
Diğer

Ġnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
4.1.1. Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre

Kadroların Ġstihdam ġekline Göre

Unvan
Dolu

BoĢ

Toplam

Tam Zamanlı

Profesör

2

X

Doçent

3

X

Yrd. Doçent

32

X

Öğretim
Görevlisi

13

X

Yarı Zamanlı

3

X

AraĢtırma
Görevlisi

26

X

Toplam

79

X

Okutman
Uzman
Çevirici
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.2.1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan

Geldiği Ülke

ÇalıĢtığı Bölüm

KiĢi Sayısı

Profesör

-

-

-

Doçent

-

-

-

Yrd. Doçent

-

-

-

Azerbeycan - Gürcistan

Güzel Sanatlar

3

Okutman

-

-

-

Uzman

-

-

-

Öğretim Görevlisi

Çevirici

-

-

-

Eğitim-Öğretim
Planlamacısı

-

-

-

AraĢtırma Görevlisi

-

-

-

4.3- Diğer Ünviversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

4.3.1. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan

Bağlı Olduğu Bölüm

Görevlendirildiği
Üniversite

KiĢi Sayısı

Profesör

-

-

-

Doçent

--

-

-

Yrd. Doçent

-

-

-

Öğretim Görevlisi

-

-

-

Okutman

-

-

-

Uzman

-

-

-

Çevirici

-

-

-

Eğ. Öğr. Planlamacısı

-

-

-

AraĢtırma Görevlisi

-

-

Toplam

4.4- Diğer Ünviversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

4.4.1. Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
ÇalıĢtığı Bölüm

Unvan

Geldiği Üniversite

KiĢi Sayısı

Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Uzman
Çevirici
Eğitim Öğretim
Planlamacısı
AraĢtırma Görevlisi
Toplam

4.5- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

4.5.1. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
KiĢi Sayısı

23 yaĢ ve altı

23-30 yaĢ

31-35 yaĢ

36-40 yaĢ

41-50 yaĢ

51 yaĢ üzeri

1

35

8

22

7

6

Yüzde

4.6- Ġdari Personel

4.6.1. Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
BoĢ

Dolu
Genel Ġdari Hizmetler
Sınıfı

-

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

-

Teknik Hizmetler Sınıfı

-

Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfı

-

Avukatlık Hizmetleri
Sınıfı

-

Din Hizmetleri Sınıfı

-

Toplam
-

-

-

-

-

-

-

Yardımcı Hizmetli Sınıfı

-

-

Toplam

4.7- Ġdari Personelin Eğitim Durumu
4.7.1. Ġdari Personelin Eğitim Durumu
KiĢi Sayısı

Ġlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

1

2

2

3

Y.L. ve Dokt.

Yüzde

4.8- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri

4.8.1. Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
1-3 yıl
KiĢi Sayısı

3

4-6 yıl

7-10 yıl

1

2

Yüzde

4.9 - Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

11-15 yıl
2

16-20 yıl
1

21 yıl üzeri

4.9.1. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
23 yaĢ ve altı
KiĢi Sayısı

23-30 yaĢ

-

31-35 yaĢ

4

36-40 yaĢ

1

41-50 yaĢ

1

51 yaĢ üzeri

2

2

Yüzde

5- Sunulan Hizmetler
5.1.Eğitim Hizmetleri

5.1.1. Öğrenci Sayıları
I. Öğretim

Birimin Adı
Eğitim Fakültesi

E.

K.

1449

1405

II. Öğretim
Top.
2854

E.
90

Toplam

K.

Top.

209

299

K.

E.

1614

1539

Genel
Toplam
3153

5.1.2. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci
Sayısına Oranı
I. Öğretim

Birimin Adı
E.
Eğitim Fakültesi

-

II. Öğretim

K.

Top.

-

-

E.
-

Toplam

K.
-

Top.
-

K.
-

Yüzde
E.

-

-

5.1.5. Yatay GeçiĢle Gelen Giden Öğrenci Sayısı
Kurum DıĢı

Kurum Ġçi

Gelen

Giden

30

45

Gelen

Giden

5.1.6. Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
Kendi Ġsteğiyle

Diğer

73

5.1.7. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Öğrenci Sayısı

Bölüm

15

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

8

Okul Öncesi Öğretmenliği

11

Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık

9

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

3

Matematik Öğretmenliği

8

Sınıf Öğretmenliği

5

Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

Türkçe Öğretmenliği

5.1.8 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, Eğitim Öğretim Dairesi BaĢkanlığı’ nın 19.01.2016 tarih
ve 2666 sayılı yazısında belirtilmiĢ olan Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015
tarihli toplantısında, Pedagojik Formasyon eğitimine iliĢkin uygulanan usul ve esaslar
incelenmiĢ ve 11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
yükseköğretim kurumlarında açılmasına izin verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına ĠliĢkin Usul ve Esaslara göre yürütülmesine, söz konusu programların
uygulanmasıtamamlandıktan sonra adı geçen usul ve esasların yürürlükten kaldırılmasına
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ĠliĢkin Usul ve Esasların uygun görülerek
yeni belirlenen esaslara göre üniversitemiz bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programının yürütülmesi uygun görülmüĢtür.
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının vermiĢ olduğu 19.11.2015 tarih ve 2666 sayılı karara
binayen Fakültemiz bünyesinde açılan bölümler ve öğrenci sayıları aĢağıda belirtilmiĢtir.
5.1.7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Bölüm

Öğrenci Sayıları

Adalet

2

Beden Eğitimi

16

Biyoloji

2

Coğrafya

-

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi

2

Felsefe

1

Fizik

-

Gazetecilik

1

Ġmamhatip

-

Ġngilizce

-

Kimya

1

Konaklama ve Seyahat

-

Laboratuvar Hizmetleri

-

Matematik

1

Muhasebe ve Finansman

7

Pazarlama

2

Türk Dili ve Edebiyatı

5

Tarih

9

Sağlık Hizmetleri

-

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler
(Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18-I inci
maddesi “c) Faaliyetlere iliĢkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans
bilgilerine detaylı olarak yer verilir. )

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- (Bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin bilgilere bu baĢlık altında yer
verilir.Örneğin;
— Kullanılan kaynaklara,

— Bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,
— Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluĢların faaliyetlerine
iliĢkin bilgilere,
— Temel mali tablolara ve bu tablolara iliĢkin açıklamalara yer verilir.
Ayrıca, iç ve dıĢ mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu baĢlık altında yer
alır.)

HAZĠNE YARDIMI

Bütçe

Serbest

Ödeneği

Ödenek

7.957.854,01

01-Personel Giderleri

GerçekleĢme
Durumu

Kesin
Harcama

%(a*100)/b

3.528.081,63

%95,6

(a)
7.624.159,5

Kalan

Açıkla

Ödenek

ma

352.881,63

02-Sosyal Güvenlik Kur. D.

822.700

843.062,26

%100

843.062,26

0

Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alımı

13.006

30.099,90

%76,17

-9.906,1

3.099.9

-

-

-

-

-

Giderleri
04-Cari Transferler

-

05-Sermaye Giderleri

3 . Mali Denetim Sonuçları
Ön mali kontrol ve iç kontrol üniversitemiz bünyesindeki harcama birimleri ile Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığı tarafından yapılmıĢ ve mevzuata uygun olmayan harcamalar yapılmamıĢtır. Üniversitemiz 2007 yılında
yeni kurulduğundan dıĢ denetim yapılmamıĢtır.
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
(Birimin faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleĢtirmek için yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alır. Bu
kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması
düĢünülenlere iliĢkin bilgilere yer verilir. )
1.1. Faaliyet Bilgileri
1.1.1 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı
(Üniversite Öğretim Üyeleri veya Ġdari Kesim Tarafından Düzenlenen)
FAALĠYET
TÜRÜ

Fakülte

Sempozyum ve
Kongre

-

Konferans

-

Panel

-

Enstitü

Y.Okul

Meslek
Y.Okulu

Ġdari Birimler

TOPLAM

Eğitim Semineri

-

Seminer

-

Açık Oturum

-

SöyleĢi

-

Tiyatro

-

Konser

-

Sergi

-

Turnuva

-

Teknik Gezi

-

Diğer

-

Toplam

-

1.1.2 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı
(Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar)
FAALĠYET
TÜRÜ
Sempozyum ve
Kongre

Fakülte

Enstitü

Y.Okul

Meslek
Y.Okulu

Ġdari
Birimler

TOPLAM

14

14

2

2

Konferans
Panel
Eğitim Semineri
Seminer
Açık Oturum
SöyleĢi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Diğer

16

Toplam

16

1.1.3. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri

Barınma
Hizmetinden
Yararlanan
KiĢi Sayısı

Barınma Hizmeti

Yemek
Hizmetleri

Ortalama
Barınma
Hizmeti
Süresi/Gün

Yemek
Hizmetinden
Yararlanan
Sayısı

Oda BaĢına
KiĢi Sayısı

Öğrenci

3153

Personel

89

Toplam

3242

Sağlık Hizmetleri

Mediko Sağlık
Hizmetinden
Yararlananların
Sayısı

Medikodan 2.
ve 3.
Basamak
Sevk
Edilenlerin
Sayısı

1.1.4. Sporcu Bilgileri
Katılınan Spor
Dalı Sayısı

Müsabakalara
Katılan KiĢi
Sayısı

Kazanılan
Madalya Sayısı

Milli Sporcu
Sayısı

Toplam

Öğrenci
Personel
Toplam

1.2.Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri
1.2.1 Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim
Elemanları BaĢına DüĢen Yayın Sayıları
Uluslararası
Makale

Ulusal Makale

Uluslararası
Bildiri

Ulusal Bildiri

Kitap

Toplam

1.2.2. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı
Editörlük/Hakemlik
Yapan Öğretim Üyesi
Sayısı

Editörlük/Hakemlik
Yapılan Kitap Sayısı

Dergi Hakemliği Yapan
Öğretim Üyesi Sayısı

Hakemliği Yapılan Dergi
Sayısı

1.2.3. 2014 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan A.Ü. Adresli Yayınlar
Ġndekslenen

Tüm Dökümanlar

Makaleler

1.2.3. 2014 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan A.Ü. Adresli Yayınlar
Ġndekslenen

Tüm Dökümanlar

Makaleler

1.2.4. 2014 Yılı WOS'da Ġndekslenen A.Ü. Yayın Sayılarının Ġndekslere ve Fakültelere Göre
Dağılımı
BĠRĠM

SCI

SSCI

A&HCI

Toplam

Eğitim Fakültesi

1.4. Proje Bilgileri
- Performans Sonuçları Tablosu

(Birim, performans programında yer alan performans tablosuna gerçekleĢme bilgilerini de ekleyerek
yer verecektir. Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici
Madde 2’ye göre performans programları hazırlanana kadar, bu bölüme iliĢkin bilgilere yer
verilmeyecektir.)

- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Birimin performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleĢme durumunu, sapmaları, nedenlerini,
geçmiĢ yıllar değerleri ile ve varsa benzer idare performans sonuçlarına yer verilir.)

Stratejik
Amaçlar
Stratejik
Amaç-1

Stratejik
Amaç-2

Stratejik Hedefler

Hedeflenen

GerçekleĢme
Durumu (%)

Hedef-1

ülkenin
sürdürülebilir
kalkınmasına ve
gelişmesine katkı
sağlamak

100

Hedef-2

evrensel boyutta
bilgi üretmek

100

Hedef-3

eğitim ve araştırma
faaliyetleri yapmak

100

Hedef-4

Atatürk ilke ve
inkılâplarını
özümsemiş ve
sosyal hayatında
uygulayabilen
bireyler yetiştirmek

100

Hedef-1

toplumun sosyal,
kültürel ve
ekonomik
yaşamının
değişimine katkı
sağlamak

100

Açıklama

Hedef-2
Hedef-3

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
(Performans göstergelerine iliĢkin değerlendirmeler, veri toplanması, iĢlenmesi ve kalitesine iliĢkin
değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin
geliĢtirilmesine yönelik birim tarafından yürütülen çalıĢmalara yer verilir. Kamu Ġdarelerinde
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans
programları hazırlanana kadar, bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmeyecektir.)

5- Diğer Hususlar
(Bu baĢlık altında, yukarıdaki baĢlıklarda yer almayan fakat birimin performansı açısından gerekli
görülen konular özet olarak belirtilir.)

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A- Üstünlükler
(Stratejik Planda belirlenmiĢ olan GZFT analizinde tespit edilen güçlü yönler ve fırsatlar
belirtilip, güçlü yönler ve fırsatların hangi Ģekilde değerlendirilebileceği yazılır.)
Demokratik yönetim ve adil çalıĢma ortamı.
Genç ve dinamik idari kadro.
Öğretim elemanları ile öğrenci iletiĢiminin verlığı.
ÇalıĢnaların ekip çalıĢmasına yatkınlığı.
Yeni kurum olmamız sebebiyle yeniliklere açık olmamız ve esnek olmamız.

B- Zayıflıklar
(Stratejik Planda belirlenmiĢ olan GZFT analizinde tespit edilen zayıf yönler ve tehditler
belirtilip,, zayıf yönler ve tehditlerin nasıl telafi edilebileceği yazılır. )
Fakültemizin kurumsallaĢma konusunda gereken seviyede olmaması.
YetiĢmiĢ personel sayısının azlığı.
Mezun öğrencilerle iletiĢimin olmaması.
Sağlık ve yardımcı personelinin olmaması.

C- Değerlendirme
(Birimin yapmayı planladığı değiĢiklik önerilerine, karĢılaĢabileceği risklere ve bunlara karĢı
alınması gereken tedbirlere iliĢkin değerlendirmelere yer verilir. )
Yönetimde etkinliği sağlanması, hedeflere daha kolay ve hızlı ulaĢılması, verilen hizmetlerin
kalitesinin arttırılması ve eğitim- öğretim veriminin sağlanabilmesi için planlamanın öneminin
bütün personeller tarafından kavranması ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir.

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

(Bu baĢlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koĢullar ve beklentilerden
hareketle, birimin yapmayı planladığı değiĢiklik önerilerine, karĢılaĢabileceği risklere ve
bunlara karĢı alınması gereken tedbirlere iliĢkin genel değerlendirmelere yer verilir.)
Fakültemizin 2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi neticesinde, kurumumuzun
hedeflerine ulaĢmasında, eğitim ve öğretim kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için gerekli
olan akademik ve idari kadromuzun ihtiyacı halinde tamamlanarak birimlerimizin
güçlendirilmesi gerekmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
(Performans göstergelerine iliĢkin değerlendirmeler, veri toplanması, iĢlenmesi ve kalitesine iliĢkin
değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin
geliĢtirilmesine yönelik birim tarafından yürütülen çalıĢmalara yer verilir. Kamu Ġdarelerinde
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans
programları hazırlanana kadar, bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmeyecektir.)

5- Diğer Hususlar
(Bu baĢlık altında, yukarıdaki baĢlıklarda yer almayan fakat birimin performansı açısından gerekli
görülen konular özet olarak belirtilir.)

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞME VERİLERİ
Sorumlu Birim
Performans Hedefi
Faaliyet
Performans Hedefi
Faaliyet
Performans Hedefi
Faaliyet

Tüm Akademik Birimler –BAB-Dış İlişkiler
Akademik personelin mesleki ve bilimsel yetkinliğini arttırmak
Akademik personele verilen eğitim sayısı, Sempozyumlara katılan personel sayısı
arttırılacaktır.
Yurtdışı araştırma imkânlarından yararlanan öğretim üyesi sayısını arttırmak.
Akademik personelin gelişimi için yurtdışına göndermek.
Eğitim programlarını ulusal ve uluslararası müfredatlara entegrasyonunu sağlamak
Akredite olan bölüm sayısını arttırmak.

Performans Göstergeleri
1-Verilen akademik gelişim eğitimi sayısı
Açıklama:
2-Verilen bilimsel araştırma projesi sayısı
Açıklama:
3-Yurtdışı ve yurtiçi kongre ve sempozyum
desteklerinden yararlanan akademisyen sayısı
Açıklama:
4-Bilimsel çalışmalara verilen teşvik miktarı
Açıklama:
5-Erasmus kapsamında yurtdışına giden
öğretim üyesi sayısı
Açıklama:
6-YÖK bursundan yararlanıp yurtdışına giden
öğretim üyesi sayısı
Açıklama:
7-Üniversitemiz kaynakları ile yurtdışına giden
öğretim üyesi sayısı
Açıklama:
8- Akredite olan bölüm sayısı
Açıklama:
9-Düzenlenen müfredat sayısı
Açıklama:
10-Farabi kapsamında gelen öğrenci sayısı
Açıklama:
11- Farabi kapsamında giden öğrenci sayısı
Açıklama:
12-Erasmus kapsamında gelen öğrenci sayısı
Açıklama:
13- Erasmus kapsamında giden öğrenci sayısı
Açıklama:
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Açıklama kısımlarına yapılan işe/faaliyetlere ilişkin genel bilgilere yer verilecektir. Tabloda bulunmayan
fakat gerçekleştirilen faaliyetler tabloya eklenmelidir. 2016 yılsonu gerçekleşme verileri yazılacaktır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, göre ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimize süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm,
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Bunda raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
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