
Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi

Görevi : Dekan /Harcama Yetkilisi

Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör

Görev Tanımı : Tüm Akademik ve İdari Personeli

SORUMLULUKLAR
1. Fakülte  kurullarına başkanlık  etmek,  fakülte  kurullarının  kararlarını  uygulamak ve fakülte  birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor
vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile
ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
5. Fakültenin  ve  bağlı  birimlerinin  öğretim  kapasitesinin  rasyonel  bir  şekilde  kullanılmasında  ve
geliştirilmesinde  gerektiği  zaman  güvenlik  önlemlerinin  alınmasında,  öğrencilere  gerekli  sosyal
hizmetlerin  sağlanmasında,  eğitim  –  öğretim,  bilimsel  araştırma  ve  yayını  faaliyetlerinin  düzenli  bir
şekilde  yürütülmesinde,  bütün  faaliyetlerin  gözetim  ve  denetiminin  yapılmasında,  takip  ve  kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
1. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata
uygun olmasını sağlamak,,
2. Ödeneklerin  etkili,  ekonomik  ve  verimli  kullanılmasından  ve  bu  Kanun  çerçevesinde  yapmaları
gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,
3. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini
elinde bulundurmak,
4. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri
ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermektir.
DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
2. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
07/02/2017

Prof. Dr. İlyas AKHİSAR
DEKAN V.



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi

Görevi : Dekan Yardımcıları

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan

Görev Tanımı : Tüm Akademik Personel

SORUMLULUKLAR
ORTAK GÖREVLER:
- Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim 

Kurulu gibi kurularlar başkanlık etmek,
- Dekanın uygun göreceği işleri yapmak,
- Dekanın tanıyacağı yetki çerçevesinde iç yazışmalarda kendi yetki alanları çerçevesinde 

yazışmalar gerçekleştirmek,
- Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu Fakülte Sekreteri ile 

birlikte gerçekleştirmek.

……
1. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,
2. Akademik personelin atama, kadro,  izini rapor ve diğer özlük haklarını  takip etmek, bu konuda

personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,
3. Akademik personelin görev uzatma ve yeniden atanma özlük haklarını takip etmek,

koordinasyonunu sağlamak,
4. Fakülte ve bölümlerin web sayfasının içerik olarak güncel tutulmasını sağlamak,
5. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri  ile ilgili  komisyon çalışmalarının kontrol etmek, takvime

uygun yürütülmesini denetlemek,
6. Eğitim-Öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları incelemek,
7. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek,
8. Her türlü burs işlemleri ile ilgili komisyon çalışmalarını kontrol etmek, takvime uygun yürütülmesini

denetlemek,  maddi  durumu  iyi  olmayan,  engelli,  yardıma  muhtaç  öğrencilerin  sorunları  ile
ilgilenmek,

9. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları Bölüm Başkanlıkları ile koordineli şekilde yürütmek,
10. Öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve Eğitim Koordinatörü olarak çözüme kavuşturmak,
11. Atölyelerin düzenleyeceği etkinlikleri takip etmek ve denetlemek,
12. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer gibi etkinlikleri

organize etmek,
13. Ders planları,  dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili  çalışmaları planlamak, bu işler için

oluşturulacak komisyonlara başkanlık etmek,
14. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimini denetlemek,
15. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere ilgili bölüm koordinatörü

ile koordineli şekilde yardımcı olmak, bölümlerde koordinasyonu sağlamak,
16. Türk  Cumhuriyetleri  ve  diğer  ülkelerden  gelen  yabancı  uyruklu  öğrencilerin  başarı  durumlarını

izlemek,
17. Akademik ve idari personelin disiplin işlerini denetlemek,
18. Bölümlerin kullanımına sunulmuş laboratuarlar ve atölyelerin geliştirilmesi, ihtiyaca uygun kullanımı

ile  ilgili  olarak  Bölüm  Başkanlıkları  ile  gerekli  tedbirlerin  alınmasını  sağlamak,  eylem  planları
oluşturmak,

19. Fakülte ihtiyaçları çerçevesinde görevli personelin seçimi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi,
20. Bina, ofis ve dersliklerin temizlik ve düzeni  ile ilgilenmek,
21. İdari  personelin  görev  ve  sorumluluklarının  belirlenmesini  sağlamak,  iç  denetim  çerçevesinde

tanımlanmış iş tanımlarının uygulanması, planların hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve ihtiyaca göre
revize edilmesi işlerini denetlemek,

22. Güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirmek,
23. Sınav  komisyonu  tarafından  hazırlanan  sınav  programı  çerçevesinde  binada  sınav  düzeninin

alınması,  sınavların  zamanında  gerçekleştirilmesi  ve  sınav  yönerge  ve  kurallarına  uygunluğun
denetlenmesini sağlamak,



24. Bölümler tarafından talep edilen kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini
belirlemek.

…….
1. Yatay-  Dikey geçiş,  Çift  Anadal,  Yabancı  öğrenci  kabulü  ile  ilgili  çalışmaları  takvimine uygun

yürütülmesini denetlemek,
2. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonların çalışmalarını Fakülte Sekreteri

ile koordineli bir şekilde kontrol etmek takvime uygun yürütülmesini denetlemek,
3. Enstitü ile ilgili ilişkileri sürdürmek,
4. Öğrencilerin Bölümlere yaptığı staj başvurularının danışman ve Bölüm Başkanı onayından sonra

eksiksiz  olarak  Dekanlığa  sunulmasından  sonra  inceleme  yaparak  Muhasebe  Birimine
göndermek,

5. Fakülteye gönderilen iş başvurularını incelemek, bu başvuruların duyurulmasını sağlamak,
6. Derslerin düzenli olarak gerçekleşmesini denetlemek,
7. Ders görevlendirmelerini  kontrol  etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanları  ile

ilgili çalışmaları takip etmek,
8. Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak,
9. Yarıyıl  başlarında  Öğrenci  İşleri  Birimince düzenlenen öğrenci  sayılarının,  başarı  durumlarını

izlemek, istatistikleri tutmak,
10. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,
11. Akademik yazışmalar ile ilgili iş akışını kontrol etmek denetlemek ve koordine etmek,
12. İdari  personelin  atama,  kadro,  izin,  rapor  ve  diğer  özlük  haklarını  takip  etmek,  bu  konuda

personel isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,
13. Bina  ve  ofis  kullanımlarında  ihtiyaçları  takip  etmek,  alanların  kullanımlarının  amacına  uygun

gerçekleşmesini denetlemek,
14. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve

çalışmaların denetlenmesini sağlamak,
15. Teknik hizmetleri denetlemek,
16. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak,
17. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,
18. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri

ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek,
19. Kurum dışı ve içi ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak,
20. Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
21. ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek,
22. Satın alma ve ihalelerde hizmetlerinin denetimini gerçekleştirmek,
23. İdari yazışmaların kontrol ve koordinasyonun devamlılığını sağlamak.

ONAYLAYAN
07/02/2017

Prof. Dr. İlyas AKHİSAR
DEKAN V.



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi

Görevi : Bölüm Başkanlığı

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan

Görev Tanımı : Bölüm Öğretim Elemanları

SORUMLULUKLAR
1. Fakülte kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,
2. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,
3.Kendi bölümü ile ilgili yapılacak olan sınav programlarının hazırlanmasını ve koordinatörlerce takibinin 
yapılmasını ilgili Dekan Yardımcısı ile eşgüdüm içinde sağlamak,
4. Bölümü ile ilgili gündemdeki konuları görüşmek üzere ayda en az 1 defa bölüm kurulu düzenlemek,
5. Her öğretim yılı sonunda, bölümün geçmiş yıllardaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek 
yıldaki çalışma planını açıklayan raporu hazırlamak ve Dekana sunmak,
6. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli 
ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamak,
7. Öğrenci ve akademik değişim programlarının ilgili Dekan Yardımcısı ile eşgüdümlü biçimde 
yürütülmesini ve takibini sağlamak,
8. Fakülteye kadro için başvuran adayların çalışma dosyasını incelemek, uygun bulunanları Dekanlığa 
bildirmek,
9.  Bölüm Başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden 2 kişiyi 3 yıl için Başkan Yardımcısı olarak atayabilir ve
gerekli gördüğü takdirde süre dolmasını beklemeden değiştirmek,
10.Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
11. Yukarıda verilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

ONAYLAYAN
07/02/2017

Prof. Dr. İlyas AKHİSAR
DEKAN V.



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi

Görevi : Fakülte Sekreteri

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan

Görev Tanımı : Koordinatörlük ve Fakülte idari, müteahhit 
firma Personeli

SORUMLULUKLAR
1.  Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Genel Kurul’larda raportörlük
yaparak, kurullarda alınan kararların yazılımını sağlamak ve takibini yapmak,
2.  Dekanlık Makamıyla koordineli  bir  şekilde çalışarak fakültedeki  personelin kişisel  dosyalarını  takip
etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
3.  Fakültenin kırtasiye, demirbaş, bakım onarım ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek Dekana sunmak ve
gerekli satın almanın yapılmasını gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak,
4.  Akademik  ve  idari  personelin  maaş,  ek  ders,  mesai,  döner  sermaye,  terfi  gibi  işlemlerinin
muhasebeleştirmesini gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak,
5. Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı
olmak,
6. Gerektiği takdirde fiziki mekanların ve demirbaşların bakım-onarımını yaptırmak,
7.  Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda teknik ve idari personelin arasındaki eşgüdümü sağlamak ve
işlerin düzenli yürütülebilmesi için izinler vb. hususları ilgili bölüm başkanlıkları ve Dekan Yardımcıları ile
koordineli bir biçimde organize ederek, fakültede kesintisiz hizmet sağlamak,
8. Fakültenin bağlı birimlerin (güvenlik, teknik ve temizlik) personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak, verimli, düzenli ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,
9. Akademik ve idari personelin sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesini sağlayarak Dekana sunmak,
10. Konferans, seminer, sergi gibi faaliyetlerin organizasyonunda Birimlere yardımcı olmak,
11. Dekanın bilgisi doğrultusunda ilgili Dekan Yardımcısıyla birlikte Fakülte bütçesini hazırlamak,
12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
13. EBYS üzerinden Dekan ve Dekan Yardımcılarının imzasına sunulacak yazıların havalesini sağlamak,
14.  Üst  makamlar  tarafından  istendiğinde,  çalışma  esasları  ile  ilgili  plan  ve  programlar  için  gerekli
düzenlemeleri yapmak,
15. Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.

ONAYLAYAN
07/02/2017

Prof. Dr. İlyas AKHİSAR
DEKAN V.



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Bölüm Sekreterlikleri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Bölüm Başkanı/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Bölümdeki yazışma ve büro hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

SORUMLULUKLAR
1.  Ders  kayıt  tarihlerinden  önce  şube ve  dersi  yürütecek  öğretim elemanı  gibi  gerekli  tüm bilgilerin
ÖBS’ye girmek,
2.  Ders  kayıt  tarihinden  önce  ÖBS’de öğrenciye,  bölüm başkanının  önerisi  doğrultusunda akademik
danışman kimliklerini girmek,
3.  İngilizce Hazırlık sınıfından gelen öğrencilerle, bölüme dikey geçiş ve daha önce üniversite bitirerek
ÖSS ile gelen öğrencilerden intibakları yapılanların muafiyet yılı sınıf bilgilerinin ÖBS’ye doğru girilmesini
sağlamak,
4. Dersleri ve sınavları ÖBS’de açıp, kapama işlemlerini zamanında yapmak,
5.  Yarıyıl  başında bölüm koordinatörlerince hazırlanan haftalık  ders programlarını  genel  koordinatöre
iletmek,  bilgisayar  programına  aktarmak  ve  öğrenci  panosunda  duyurmak,  yarı  zamanlı  öğretim
elemanlarına ders saatlerini mail ile bildirmek,
6. Bölüme gelen duyuruları ilan panolarında duyurusunu yapıp, süresi dolanları kaldırmak,
7. Derslerin saatinde başlamaması, yapılmaması gibi öğretim elemanınca verilen bilginin Bölüm Başkan
ve Yardımcısına iletmek, Yapılmayan dersler  ile  telafi  derslerinin zamanının resmi yazı  ile  Dekanlığa
bildirmek,
8. Onur öğrenci listelerinin çıkarılması ve dekanlığa sunmak,
9.  EBYS ortamından yazıların takibi, süreli yazıların kontrolü, Bölüm Başkanının görüşü doğrultusunda
yazıları süresinde oluşturmak,
10. Toplantı duyurularını yapmak,
11.  Bölüm  Kurulunda  raportörlük  yapmak  ve  Bölüm Kurulu  toplantı  kararlarının  bilgisayar  ortamına
aktarmak,
12. Bölüm personelinin rapor, yıllık izin formlarının Dekanlığa gönderilmesi ve kalan yıllık izinlerin ilgililere
istendiğinde bildirmek,
13.  Dekanlıktan  öğrenci  ile  ilgili  gelen  kararların  ilgili  akademik  danışmana veya  öğretim elemanına
bildirmek,
14.Öğrencilerle ilgili not düzeltme, not bildirim, ekle – sil vb. evrakların danışman onayı alındıktan sonra
Bölüm Başkanına iletilerek öğrencileri bilgilendirmek,
15.  Tek ders dilekçelerinin danışman onayından sonra öğretim elemanına ulaştırılması ve sonucunun
alınarak notunun sisteme işlenmesi ve mezuniyet işlemlerini başlatmak,
16.  Fakültemizde isteğe bağlı olarak yürütülen staj yapmak isteyen öğrencilerin formlarının üçer suret
hazırlatılarak, danışman ve bölüm başkanı onayından sonra eksiksiz olarak Dekanlığa sunmak,
17. Mezuniyeti onaylanan öğrencinin ilişik kesmesinin ÖBS üzerinden yapmak,
18.  Yatay,  Dikey  Geçiş,  Çift  Anadal  Programı  ve  Muafiyet  başvuru  dilekçelerinin  kabulü,  intibak
komisyonu kararı sonuçlarının sisteme girilmesi ve komisyon raporlarını Yönetim Kurulu’nda görüşülmek
üzere Dekanlığa göndermek,
19.  Bölümde  ders  veren  öğretim  elemanlarınca  (Bölüm,  Öğrt.Elemanı,  31.Md.Gör.)  düzenlenen  F1
Formlarının kontrolü, hatanın öğretim elemanınca düzeltilmesinden sonra puantajın hazırlanarak Bölüm
Başkanı onayı ile Dekanlığa süresinde göndermek,
20. Yarıyıl Sonu ve Bütünleme sınav zarfını öğretim elemanından imza karşılığı teslim alınarak ÖBS’den
öğrencilere zamanında duyurmak,
21. Sınav tarihinden sonra zarfını getirmeyen veya sınav notunu sistemde süresinde girmeyen  öğretim
eleman listesini Bölüm Başkanlığına bildirerek gecikmeye meydan vermemek,
22.  2547  sayılı  kanun  gereği  (31  –  40.Md.leri)  bölümde  ders  verecek  öğretim  elemanlarının
görevlendirmeleri ile ilgili evrakları eksiksiz olarak kabul edilmesi ve Bölüm görüş kararı ile Dekanlığa
sunmak,



23. Görev Uzatma formlarının takibi ve dekanlığa ulaştırmak, (takvimli iş)
24. Tek ders, 7+1 öğrencilerinin dilekçelerinin danışmana iletilmesi, danışmanın incelemesi ile dilekçenin
Bölüm Başkanınca onayından sonra dersi veren öğretim elemanının bilgilendirmek, sonuçtan Dekanlığa
bilgi vermek,
25.Bölüme gelen telefonları yanıtlaması, gerekli durumlarda not alarak ilgili kişiye iletmek,
27. Ara sınav, yarıyıl sonu, mazeret, tek ve ek sınav işlemlerinde sınav evrağı hazırlamak,
28.Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerinin takibini yapmak,
29. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Yazı İşleri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Bölüm Başkanı/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Fakülte yazışma ve büro hizmetlerinin yerine
getirilmesi

SORUMLULUKLAR
1. Dekanlığa gelen tüm evrakların EBYS ortamından kaydı ve yazışmalarını yapmak,
2. Evrak eklerinde eksiklikler var ise birimin uyarısı ile eksikliğin giderilmesinden sonra havale ve onaya 
sunmak, günlü evrağın takibini yapmak,
3. Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul toplantılarının çağrı yazısını 
düzenlemek, tutanaklarının yazılması ile imzaların tamamlanması, Kurul defterlerinin düzenlenmesi ile 
karar suretlerinin yazışmalarını yapmak,
4. Birim dosyalama işlemleri ve arşive devredilecek malzemelerin teslimini yapmak,
5. Çalışma esasları ile ilgili plan ve programları uygun olarak yürütmek,
6. Fakülteye gelen duyuru evraklarının onayından sonra panolarda ilanını yapmak,
7.Öğrenci disiplin yazışmalarının tebliğ işlemlerini yapmak,
8. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Taşınır Mal Kayıt-
Kontrol

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Taşınır Mal işlemlerinin düzenli yürütülmesi

SORUMLULUKLAR
1. Her türlü malzemenin giriş, çıkış işlemlerini talimatlara uygun olarak yapmak,
2. Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzeme işlemlerini talimata göre yürütmek,
3. Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerini yürütmek,
4.Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılmasına yardımcı olmak,
5. Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarını incelemek,
6. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak,
7. Uygunluk onay işlemlerini yapmak,
8. Malzeme sayım işlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapmak,
9. Mali yıl sonunda evrakları tasnif edip, birim arşivine dosyalayarak kaldırmak,
10. Mali yıl sonunda sayım cetvellerini hazırlamak,
11. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Satınalma İşleri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Fakülte Satın alma işlerinin düzenli 
yürütülmesi

SORUMLULUKLAR
1. Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre takibini yapmak,
2. Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması, satın alma oluru ve onay belgesini hazırlamak,
3. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,
4. Birim yazışma işlemlerini yürütmek,
5. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlamak,
6. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerini
sağlamak,
7. Döner Sermaye bütçesi üzerinden yürütülecek işlerin takibi, Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin 
alınması, satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanmasını sağlamak,
8. Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılmasına yardımcı olmak,
9. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Dekan Sekreteri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Dekanlık Makam işlerinin düzenli 
yürütülmesi

SORUMLULUKLAR
1. Dekanın tüm resmi kurum ve birimler arasındaki iletişimini sağlamak,
2. Dekanın telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek,
3. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajlarını hazırlamak ve yazarak imzadan sonra 
Dekanlığa vermek,
4. Dekanlıktan çıkacak yazışma ve baskı işlerini yapmak,
5. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak,.
6. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak,
7. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak,
8. Üniversite ve il protokol iletişim listesini sürekli güncellemek,
9.Diğer İletişim Fakülteleri bilgilerinin güncellemek,
10. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Muhasebe Birimi

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Fakülte Muhasebe işlemlerinin düzenli 
yürütülmesi

SORUMLULUKLAR
1 Muhasebe ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama, incelenmesi ile Fakülte içi veya dışı
yazışmaları yapmak,
2. Akademik ve İdari personelin maaş, terfi, mesailerinin ödeme evraklarını hazırlanmak,
3.  Akademik  personelin  ek  ders  işlemleri  için  bölümlerden  kontrolü  yapılıp  gelen  F1  formlarını  ve
puantajları kontrol edip ödeme işlemlerini yapmak,
4. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemlerini
yapmak, personele yol göstermek, iç süreci takip etmek,
5. Akademik ve İdari personelin ödemeyle ilgili terfi, kesinti ve her türlü yazışma işlemlerini yapmak,
6.  Kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencilerin Bölüm Başkanlıklarından gelen eksiksiz evrağı ile
SGK işe giriş çıkışları, prim ödemeleri ve maaşları hazırlamak,
7. Personel giysi yardımı evraklarını hazırlanmak,
8.  Fakültemize satın alınan günlük gazetelerin ödeme işlemlerini yapmak,
9. Fakültemiz telefon ödeme işlemlerini yapmak,
10. RTÜK frekans ücret ödeme işlemlerini yapmak,
11.Ön  mali  kontrol  işlemi  gerektiren  evrakların  hazırlanması,  takibinin  yapılması,  ödeme  belgelerini
hazırlanmak,
12.Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlanmak,
13. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Personel Özlük İşleri 
Birimi

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Astları : Birim Personeli

Görev Tanımı : Özlük İşlemlerini yürütmek.

SORUMLULUKLAR
1. Dekanlık Makamıyla koordineli bir şekilde çalışarak fakültedeki personelin kişisel dosyalarını tutmak,
takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
2. Personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli takibini yapmak,
3.Personel  İzinlerinin  takip  edilmesi  ve  izin  evraklarının  dosyalanması,(  Mazeret,  Doğum,  Yıllık  ve
Ücretsiz izinler)
4.  Akademik ve idari  personelin  sağlık  raporu evrak yazışması,  dosyalaması  ve Muhasebe Birimine
iletilmesi,
5 İdari görevi olan öğretim elemanlarının izinlerinin Rektörlük Makamı'na bildirilmesi,
6. Askerlik sorumluluğu devam eden personelin yazışmaları ve süre takiplerinin gerçekleştirilmesi,
7. Bölüm Başkanlarını ve Anabilim Dalı Başkanlıklarının süre bitimlerinin takipleri ve bu durumların ilgili
Dekan yardımcısına yazı ile bildirilmesi,
8.  Yardımcı  Doçentler,  Öğretim  Görevlileri,  Araştırma  Görevlileri  ile  2547  sayılı  kanunun  13/b  ile
görevlendirilen öğretim elemanlarının görev sürelerinin takip edilmesi, bölümlere görev yenilemeleri ile
ilgili bilgilendirme yazılarının yazılması ve görev yenileme süreçlerinin takip edilerek arşivlenmesi,
9. Yurt içi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmeler ile ilgili yazışma ve sürecin takip edilmesi,
yönetim kurullarının konu ile ilgili kararlarının takibi ve gerekiyor ise ilgilisine bilgi verilmesi,
10. İdari görev alan öğretim üyelerinin görev başlangıç yazılarının Rektörlük Makamı'na bildirilmesi,
11. Kadro taleplerinin yazışmalarının yapılması ve takibi,
12. Özlük dosyalarının arşivlenmesi,
13. Genel yazışmalar ve personel veri girişlerinin yapılması,
14. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi A.B.D. Sorumlusu

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/ Fakülte Sekreteri

Görev Tanımı : A.B.D. Başkanlıklarının Sekreterliği, WEB 
sayfa düzenlemesi, EBYS Yetkilisi, Arşiv 
Görevlisi

SORUMLULUKLAR
1.  A.B.D. Başkanlıklarının  ders kayıt tarihlerinden önce şube ve dersi yürütecek öğretim elemanı gibi
gerekli tüm bilgilerin ÖBS’ye girmek,
2.  Ders  kayıt  tarihinden  önce  ÖBS’de öğrenciye,  bölüm başkanının  önerisi  doğrultusunda akademik
danışman ataması yapmak,
3.Yarıyıl  başında  A.B.D.  koordinatörlerince  hazırlanan  haftalık  ders  programlarını  Dekanlığa  yazı  ile
iletmek,  bilgisayar  programına  aktarmak  ve  öğrenci  panosunda  duyurmak,  yarı  zamanlı  öğretim
elemanlarına ders saatlerini mail ile bildirmek,
4. EBYS ortamından yazıların takibi, süreli yazıların kontrolü, A.B.Dalı Başkanının görüşü doğrultusunda
yazıları süresinde oluşturmak,
5. Toplantı duyurularını yapmak,
6.  A.B.D.  Kurulunda  raportörlük  yapmak  ve  A.B.D.  Kurulu  toplantı  kararlarının  bilgisayar  ortamına
aktarmak,
7. Lisansüstü başvuru evraklarının A.B.D. Başkanlıklarına sunulması, Sonuçların Enstitü’ye iadesi,
8.  Danışman  değişiklik,  tez  izleme,  doktora  yeterlilik  formlarının  kabulü,  A.B.D.  Kurul  sonuçların
Enstitü’ye bildirilmesi,
9.  Enstitü’den  öğrenci  ile  ilgili  gelen  kararların  ilgili  akademik  danışmana  veya  öğretim  elemanına
bildirmek,
10. Yatay Geçiş ve Muafiyet başvuru dilekçelerinin kabulü, intibak komisyonu kararı sonuçlarının sisteme
girilmesi ve komisyon raporlarının A.B.D.  Kurulu’nda görüşülerek Enstitü’ye bildirilmesi,
11.  Bölümde  ders  veren  öğretim  elemanlarınca  (Bölüm  Öğr.  Elemanı,  31.Md.Gör.)  düzenlenen  F1
Formlarının kontrolü, hatanın öğretim elemanınca düzeltilmesinden sonra puantajın hazırlanarak A.B.D.
Başkanı onayı ile Enstitü’ye süresinde göndermek,
12.  2547  sayılı  Kanun  gereği  (31  –  40.Md.leri)  bölümde  ders  verecek  öğretim  elemanlarının
görevlendirmeleri ile ilgili evrakları eksiksiz olarak kabul edilmesi ve A.B.D. görüş kararı ile Enstitü’ye
sunmak,
13. Görev Uzatma formlarının takibi ve Enstitü’ye  ulaştırmak, (takvimli iş)
14. Gelen telefonların yanıtlaması, gerekli durumlarda not alarak ilgili kişiye iletmek,
15. Fakültemiz WEB sayfasının güncelleme ve duyuru işlemlerini yapmak,
16.Kocaeli Üniversitesi WEB sayfası duyuruları paylaşmak,
17.Arşiv çalışmalarını yapmak,
18.Fakülte duyuru ekranlarının güncelleme ve yönetimini yapmak,
19.Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Fotokopi Hizmetleri Birimi

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Görev Tanımı : Fakültedeki baskı işlerini yapmak,

SORUMLULUKLAR
1.Fakültedeki sınav ve diğer resmi evrakların baskı işlemlerini yapmak,
2.Sınav kağıtlarının optik cihazda okutulmasında öğretim elemanına yardımcı olmak,
3.Kocaeli Üniversitesi tasarruf tedbirleri doğrultusunda alınan karar gereğince fakültemize tahsis edilen
makam aracının şoförlüğünü yapmak,
4. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Teknik Hizmetler Birimi

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Fakülte Sekreteri

Görev Tanımı : Fakültedeki arızalarının giderilmesi ve takibini 
yapmak

SORUMLULUKLAR
1. Fakülteye ait binalarda meydana gelen elektrik, su, kapı, pencere, makine teçhizat gibi küçük çaplı
onarımları yapmak, yapılamayanları ilgililere bildirerek yapılmasını sağlamak,
2. Binanın korunması, tertip ve düzeninin sağlanması konusunda planlar geliştirmek, ilgililerin onayı ile
uygulanmasını sağlamak,
3. Binanın sürekli eğitim-öğretime hazır halde tutulmasını sağlamak,
4. Makine,  teçhizat  ve bina  bakım onarımları  ile  ilgili  satın  alınacak  malzemeler  konusunda idareye
yardımcı olmak,
5. Çalışma odalarında meydana gelen onarımları iş planına göre sıra ile en kısa sürede yapmak,
6. Binanın ekonomik kullanılmasına ve yerleşim planına katkı sağlamak,
7. Teknolojiyi yakından izlemek, yenilikler konusunda ilgilileri bilgilendirmek,
8. Makine  ve teçhizatlarla  ilgili  yıllık  bakım sözleşmelerinin  yapılmasını  ve  aylık  bakımlarının  yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza
etmek,
9. Aylık ve dönemlik bakım planı yapmak,
10.  Mesai günleri sabah 09.00 ve akşam 16:30'da okulun genel kontrolünü gerçekleştirmek , tespit ettiği
arızaları vakit geçirmeden raporlamak, Fakülte Sekreteri bilgisi dahilinde Atölye birimine iş talep formu
hazırlamak,
11. Bilgisayar  arızaları  durumunda  kullanıcısı  adına  arıza  formu  düzenlemek  ve  Bilgi  İşlem  Daire
Başkanlığı ilgili biriminde işin takibini gerçekleştirmek,
12. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Güvenlik Birimi

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/ Fakülte Sekreteri/Güvenlik Şefi

Görev Tanımı : Fakültenin güvenliğini verilen talimatlar 
doğrultusunda gerçekleştirmek

SORUMLULUKLAR
1.Görevi, kendilerine verilen özel giysilerini giyerek ifa etmek,
2. Giysilerini ve özel tesisatını bakımlı, temiz ve ütülü tutmak,
3.Erkek elemanların günlük sakal tıraşını aksatmamak,
4. Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen göstermek,
5. Görevi dışında güvenlik üniformasını giymek,
6. Personel, öğrenci ve ziyaretçilere karşı ikaz ve engellemelerinde nazik olmak,
7. Personel Nöbet yerini kesinlikle terk etmemek, ancak yemek ve diğer zaruri ihtiyaçların
giderilmesi amacıyla diğer noktalardan personel kaydırmak suretiyle sağlamak,
8. Görev sırasında, görevlinin isminin rahatça okunabileceği büyüklükte yazılmış fotoğraflı kimlik kartı 
takmak,
9. Görev değişimi sırasında devir-teslim defterini imzalamak görevini, bu deftere göreve başlama tarihi, 
saati, yazılıp varsa önemli olaylar not etmek,
10. Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasının 
sağlamak,
11. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları yönetime ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, genel 
kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa şüphelileri tespit etmek, gözetim altında 
bulundurmak ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak,
12. Özel durumlarda (asayişin bozulduğu durumlarda yangın deprem gibi tabii afetler ve büyük
öğrenci olaylarında) Yerleşke içinde görev yapmakta olan güvenlik personelinin yetersiz
görüldüğü durumlarda izinli olan personel (özel güvenlik görevlileri dahil ) göreve
çağrılabileceği,
13. Üniversite yetkililerinin talebi doğrultusunda personel, öğrenci ve diğer üçüncü kişileri, verilen yetki 
dâhilinde detektörle arama yapmak, x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek ve 
varsa suç delillerin muhafaza altına almak.
14. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Temizlik İşleri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/ Fakülte Sekreteri

Görev Tanımı : Fakülte alanlarının temizliğini düzenli olarak 
yürütmek

SORUMLULUKLAR
1. Görevi, kendilerine verilen özel giysilerini giyerek ifa etmek,
2. Giysilerini ve özel tesisatını bakımlı, temiz ve ütülü tutmak,
3. Erkek elemanlar günlük sakal tıraşını aksatmamak,
4. Şahsi eşyalarının konulduğu odanın temizliğine özen göstermek,
5. Fakültede iş yapmakla sorumlu olduğu alanların tertip, düzen ve temizliğine özen göstermek,
6. Personel, öğrenci ve ziyaretçilere karşı ikaz ve engellemelerinde nazik olmak,
7. Görevine zamanında gelip, gitmek ve izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmemek,
8. Görev hizmetinde kullanılan  malzeme,  teçhizat  ve  eşyaların  her  zaman çalışır  vaziyette  olmasını
sağlamak,
9. Görev alanı  içerisinde  bir  problem var  ise  Fakülte  Sekreteri’ne  bildirerek  problemin giderilmesine
yardımcı olmak,
10. Özel durumlarda Yerleşke içinde görev yapmakta olan personelinin yetersiz görüldüğü durumlarda
izinli olan personel göreve çağrılabileceği,
11. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
16/11/2015

Dilek YILDIZ
FAKÜLTE SEKRETERİ



Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri

Görevi : Birim Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri : Dekan/Dekan Yardımcısı/ Fakülte Sekreteri

Astları Birim Personeli

Görev Tanımı : Öğrencilere ait işlemlerin yerine getirilmesi

SORUMLULUKLAR
1.  Öğrenci İşlemleri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerin Bölüm Başkanlıklarınca koordineli olarak oluşturulması ve
ilgili kurullara sunmak,
2. Birimlerde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması ve eksik bilgilerinin ÖBS’de tamamlamak,
3.  ÖSYM tarafından  yerleştirilen  ancak  kayıt  yaptırmayan  öğrenci  listelerinin  Öğrenci  İşleri  Daire  Başkanlığına
gönderilmesi ve bu öğrencilerin ÖBS’den silmek,
4.  Öğrenci  belgesi,  not  döküm belgesi,  askerlik  belgesi  ve vb.  belgelerin  hazırlanması,  istenilen  bilgi  hakkında
yazışmanın yapılıp Dekan// Dekan Yardımcısı/Fakülte Sekreteri onayından sonra ve posta işlerinin yürütülmesi ve
evrak dosyalarının arşivlemek,
5. Kayıt donduran öğrencilerin ÖBS ve kütüğe işlenmesi, öğrenciye tebliğ etmek,
6. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerinin yürütmek,
7. Öğrencilerin burs işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak,
8. Harç işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak,
9.  Öğrenci  disiplin  işlemlerinin  disiplin  kararına  uygun  olarak  yürütülmesi,  ÖBS’ye  bilgi  girilmesi,  formların
düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek,
10. %10’a giren başarılı öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi, bu öğrencilerin listelerinin düzenli olarak Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirmek,
(Güz yarıyılı için Bahar yarıyılı dersleri başlamadan, Bahar yarıyılı için son sınavlardan en geç 20 gün sonra bildirilir.)
11. Yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yürütmek,
12. Kabul edilen çap öğrencilerinin kayıt işlemlerini yapmak,
13. Başarı oranlarının çıkartmak,
14. Yıllık istatistik bilgilerini hazırlamak,
15. Eski kayıtlı öğrencilerin  sınav notlarının öğrenci kütüklerine işlemek,
16. Burs ve öğrenim kredileri ile ilgili istenen bilgilerin doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmek,
17. Uluslararası öğrencilerin (Erasmus, Farabi, Bologna) bilgilerinin ÖBS’ye girmek,
18.Uluslararası öğrencilerden mezun olanlar ile ayrılanlar için ilgili formların doldurulup YÖK’e gönderilmek üzere
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmek,
19. Tüm öğrenci bilgilerinin ÖBS’ye doğru ve eksiksiz olarak girmek,
20. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerini yapmak,
21. Kayıt sildiren, mezun ve ayrılanların askerlik şubelerine bildirmek,
22.  Durumlarında  değişiklik  olan  öğrencilerin  bilgilerinin  değişiklik  tarihinden  itibaren  en  geç  1  hafta  içerisinde
ÖBS’ye işlemek, (Kayıt dondurma, yatay geçiş, dikey geçiş, ceza, mezuniyet, kayıt silme, bölümler arası geçiş, ÇAP,
vb.).
23. Öğrenci kimliklerinin hazırlanmak ve öğrencilere dağıtmak,
24. Mezuniyet ve ilişik kesme işlemlerinin ve mezuniyet belgelerinin hazırlamak,
25. Mezuniyet kararı alındıktan sonra MERNİS sisteminden öğrencilerin son bilgilerinin kontrolünü yapmak,
26. Mezun olan öğrencilerin tabi oldukları yönetmeliğe göre mezuniyet tarihlerinin ÖBS’ye girmek,
27. Yönetim Kurulunda mezuniyet kararı alındıktan sonra mezuniyet evraklarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
gönderilmeden  önce  ÖBS  üzerinden  ilişik  kesme  işlemlerinin  (öğrenci  işleri,  harç  onayı,  bölüm  sekreterliği,
kütüphane ve varsa ERASMUS borcu kontrol edilerek) tamamlamak,
28. Mezuniyet kararı alınan öğrencilerin evraklarının tanzimi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek,
29. Akademik danışmanların onayından sonra ÖBS’de mezuniyet onaylarını yapmak,
30. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

ONAYLAYAN
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