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T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

AD SOYAD KADRO
UNVANI DİĞER GÖREVLERİ * YERİNE

BAKACAK **
Müdür

Prof.Dr.Mehmet ÖZ Profesör

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Meslek Yüksekokulu Müdürü

* Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, meslek yüksekokulu kurullarının
kararlarını uygulamak ve meslek yüksekokulu b�r�mler� arasında düzenl� çalışmayı
sağlamak, 
* Her öğret�m yılı sonunda ve �stend�ğ�nde meslek yüksekokulunun genel durumu ve
�şley�ş� hakkında rektöre rapor vermek, 
* Meslek Yüksekokulunun ödenek ve kadro �ht�yaçlarını gerekçes� �le b�rl�kte rektörlüğe
b�ld�rmek, meslek yüksekokulu bütçes� �le �lg�l� öner�y� meslek yüksekokulu yönet�m
kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 
* Meslek Yüksekokulunun b�r�mler� ve her düzeydek� personel� üzer�nde genel gözet�m
ve denet�m görev�n� yapmak, 
* Meslek Yüksekokulunun ve bağlı b�r�mler�n�n öğret�m kapas�tes�n�n rasyonel b�r şek�lde
kullanılmasını ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, 
* Eğ�t�m - öğret�m, b�l�msel araştırma ve yayım faal�yetler�n�n düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes�n� sağlamak, 
* Ün�vers�te Senato ve Yönet�m Kurulunda Meslek Yüksekokulunu tems�l etmek, 
* Meslek Yüksekokulunu üst düzeyde tems�l etmek, 
* Meslek Yüksekokulunun dış paydaşlarla �l�şk�ler�n� düzenlemek ve tems�l etmek 
* Meslek Yüksekokulunun özgörev�n� ve uzgörüsünü bel�rlemek, tüm çalışanları �le
paylaşmak ve gerçekleşmes� �ç�n çalışanları mot�ve etmek, 
* Meslek Yüksekokulunun stratej�k planının hazırlanmasını sağlamak, 
* Meslek Yüksekokulunun f�z�k� donanımı �le �nsan kaynaklarının etk�l� ve ver�ml� olarak
kullanılmasını sağlamak. 
* Taşınırların etk�l�, ekonom�k, ver�ml� ve hukuka uygun olarak ed�n�lmes�n� ve
kullanılmasını; kontroller�n�n yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s� vasıtasıyla
kayıtlarının saydam b�r şek�lde tutulmasını ve hazırlanan Yönet�m Hesabının ver�lmes�n�
sağlamak, 
* Meslek Yüksekokulundak� programların akred�te ed�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaların
yapılmasını sağlamak, 
* Her öğret�m yılı sonunda ve �stend�ğ�nde meslek yüksekokulunun genel durumunun
�şley�ş� hakkında Rektöre rapor sunmak. 
* Görev ve sorumluluk alanındak� faal�yetler�n mevcut �ç kontrol s�stem�n�n tanım ve
tal�matlarına uygun olarak yürütülmes�n� sağlamak.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme �şler�n� organ�ze etmek.
* Rektörlük tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.
* "B�tk�sel ve Hayvansal Üret�m Bölümü" başkanlığı görev�n� yürütmek.
* Yükseköğret�m kurumlarında önl�sans, l�sans ve l�sansüstü düzeylerde eğ�t�m - öğret�m
ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
* Proje hazırlıklarını ve sem�nerler� yönetmek, 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Yükseköğret�m kurumlarında, b�l�msel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 
* İlg�l� b�r�m başkanlığınca düzenlenecek programa göre, bel�rl� günlerde öğrenc�ler�
kabul ederek, onlara gerekl� konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberl�k etmek, 
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak.
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Dr.Neşe
ÖZMEN

Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
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Öğr.Gör.Dr.Neşe
ÖZMEN

Öğret�m
Görevl�s�

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

* “Gıda İşleme” Bölüm Başkanlığı görev�n� yürütmek.
* “Gıda Teknoloj�s�” program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana Değ�ş�m Programı,
Program Koord�natörlükler� görevler�n� yürütmek.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Gıda Üret�m ve Uygulama Laboratuvarındak� �şley�ş� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak. 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme �şler�nde müdüre yardımcı olmak.
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Dr.Pınar
AYDINOL
SÖNMEZ

Yüksekokul Sekreterl�ğ�

Celal ÇAM Yüksekokul
Sekreter�

* Yüksekokulda çalışan �dar�, tekn�k ve yardımcı h�zmetler personel� arasında
�şbölümünü sağlamak, mevzuatlara uygun ve düzen �çer�s�nde çalışmalarını sağlamak,
gerekl� denet�m-gözet�m� yapmak.
* Akadem�k Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönet�m Kurulu ve D�s�pl�n
Kurullarına raportörlük yapmak. 
* Akadem�k personel, �dar� personel ve mal� konular �le �lg�l� mevzuatı, değ�ş�kl�kler� tak�p
etmek, �şlemler� gerçekleşt�rmek. 
* Yüksekokul yerleşkes�nde gerekl� güvenl�k tedb�rler�n� almak.
* Yüksekokul b�na ve tes�sler� �le mak�ne, taçh�zat ve h�zmet araçlarının kullanılab�l�r
durumda tutulmasını sağlamak, gerekl� bakım ve onarım �şler�n� tak�p etmek, ısınma,
aydınlatma, tem�zl�k vb h�zmetler�n yürütülmes�n� sağlamak. 
* Yüksekokulun stratej�k plan, performans programı, faal�yet raporu, bütçes�n�n
hazırlanmasına yardım eder.
* Resm� açılışlar, törenler ve öğrenc� etk�nl�kler� �le �lg�l� hazırlıkları yapmak. 
* Kurum/kuruluş ve şahıslardan b�r�me gelen yazıların gereğ�n� yapmak. 
* Akadem�k ve �dar� personel�n özlük hakları �şlemler�n�n yürütülmes�n� sağlamak. 
* Yüksekokul öğrenc� �şler�n�n düzenl� b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmlarına katılmak. 
* Am�rler�nce ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Öğr.Gör.Dr.Neşe
ÖZMEN

Orhan SÖNMEZ Büro Destek
Personel�

* Müdürün, yardımcılarının ve Yüksekokul Sekreter�n�n telefonlarını bağlamak,
randevularını tak�p etmek.
* Gelen telefonları �stenen dah�l� numaralara bağlamak.
* Telefon santral� �le �lg�l� düzenleme ve bakımları zamanında yaptırmak.
* Yüksekokul etk�nl�kler�n� fotoğraflamak, arş�v�n� tutmak.
* Yüksekokulumuzun evrak kayıt ve yazı �şler�n� yürütmek.
* Gelen yazıları �ncelemek ve süreler� �çer�s�nde sevk�n� yapmak, cevaplandırmak.
* Gelen ve g�den yazıları dosyalama tal�matına uygun dosyalamak.
* G�den yazıların postalanmasını sağlamak. Gelen postaların gereğ�n� yapmak.
* Gelen duyuruların personele ve öğrenc�lere duyurulmasını sağlamak.
* Akadem�k Kurul Toplantılarından önce öğret�m elemanlarına toplantının yapılacağı
tar�h, saat ve gündem� b�ld�rmek, toplantı başlamadan önce de toplantı tutanağı ve karar
defter�n� Yüksekokulu Sekreter�ne vermek.
* Yüksekokulumuzun akadem�k ve sosyal faal�yetler�n�n kayıtlarını tutmak.
* ÖSYM Sınav Koord�natörlüğü �şler�n� yürütmek.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Am�rler�nce ver�len d�ğer �şler� yapmak.

Ceyda ÇİÇEK
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İzzet ÖZKAN B�lg�sayar
İşletmen�

* Yüksekokulun mal� �şler�n� herhang� b�r aksaklığa meydan vermeyecek şek�lde
yürütmek.
* Taşınır Mal Yönetmel�ğ� gereğ�nce ayn�yat �şlemler�n� yürütmek, bunlarla �lg�l� kayıt ve
defterler� tutmak 
* Ayn�yat kayıtlarına �l�şk�n defter ve belgeler� saklamak, Saymana ayn�yat hesabını
vermek, 
* Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevler�n� yapmak, Ambar
�şlemler�n� kontrol etmek ve yürütmek, 
* Yüksekokulun harcama b�r�m� taşınır hesaplarını konsol�de ederek taşınır hesap
cetveller�n� hazırlamak ve Ün�vers�tem�z taşınır konsol�de görevl�s�ne vermekle sorumlu
Taşınır Konsol�de Görevl�l�ğ�.
* Ambarın sevk ve �dares�n� sağlamak, 
* Ambara g�ren her türlü eğ�t�m aracı, madde, eşya, mak�ne, malzeme ve benzer�
şeyler�n kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunların yangın, çürüme, bozulma, akma g�b�
her türlü tehl�ke ve zarardan korumak, kend�ler�n�n alamayacakları koruma tedb�rler� �ç�n
�lg�l�lere yazılı olarak b�lg� vermek. 
* Ambar stok b�lg�ler�n�n tutulmasını sağlamak, 
* Ambara g�ren malzeme ve malları tasn�fl�, tert�pl� ve �y� b�r durumda muhafaza etmek, 
* Ambara g�ren malzeme ve eşyayı yetk�l�ler�n yazılı em�rler�ne dayanarak, belge
karşılığında �lg�l�lere vermek, 
* Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene kom�syonlarına muayene
ett�rmek ve ambara g�r�şler�n� düzenlemek, 
* Ambardan sevk ed�lecek mal ve malzemen�n sevk ve belgeler�n� düzenlemek, 
* Ambar m�zanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe �le uygunluğunu sağlamak, 
* Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar �ç�n gerekl�
tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya �mha ed�lecek malzeme ve eşya
�ç�n gerekl� �şlemler� yaparak ayn�yat memuruna vermek,
* Dem�rbaş alımlarını mevcut bütçe ödenekler�n� d�kkate alarak, sayımlarını,
numaralandırılmasını "5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu" ve "Taşınır
Mal Yönetmel�ğ�" kurallarına göre yapmak, kayıtlarını tutmak, odalardak� dem�rbaş
l�steler�n� güncellemek, ekonom�k değer� kalmamış, esk�m�ş dem�rbaşları kayıtlardan
düşmek.
* Tam�r-bakım ve onarım �şlemler�n� tak�p etmek, Ün�vers�te Yapı İşler� Tekn�k Da�re
Başkanlığı'ndan talep etmek ve sonuçlandırmak.
* Yüksekokulun �ht�yacı olan kırtas�ye ve büro malzemeler�n�n tesp�t�n� yaparak fazla
stoka ve �srafa mahal vermeyecek şek�lde Taşınır Mal Yönetmel�ğ�'ne göre tem�n
�şlemler�n� yapmak.
* Kütüphane ve ambar kayıtlarını tutmak, malzeme �ht�yaçlarını önceden tesp�t ed�p
Taşınır Mal Yönetmel�ğ� çerçeves�nde tem�n etmek. Ambar çıkışlarını ve arş�v�n�
düzenlemek.
* Görevl� olduğu b�r�m�n h�zmet alanına g�ren konularda kend�s�ne ver�len görevler�
kanun, tüzük, yönetmel�k ve d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde yürütmek, 
* B�r�me gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek,
dosyalamak, çoğaltmak, tasn�f etmek, arş�vlemek, 
* Büro h�zmetler�nde çalışan d�ğer personelle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olmak, 
* Görev yaptığı serv�s�n dosyalama ve arş�v �şlemler�n� yapmak, 
* Kend�s�ne tesl�m ed�len araç ve gerec� korumak, bakımını yaptırmak ve her an h�zmete
hazır halde bulundurmak,
* B�lg� �şlem sorumlusunun bulunmadığı zamanlarda b�lg� �şlem sorumlusunun yapması
gereken �şler� yapmak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak. 

Nurdan GÜNHAN

Nurseven ÖZKOÇ Memur

* Öğrenc� �şler� ve not �şler�n� d�ğer görevl�ler �le b�rl�kte koord�nel� olarak yürütmek.
* Öğrenc� İstat�st�kler�n� hazırlamak ve Üst b�r�me b�ld�rmek.
* Yatay geç�ş �le gelen ve g�den öğrenc�ler�n �şlemler�n� yapmak.
* Kayıt dondurma ve kayıt s�ld�rme �şlemler�n� yapmak.
* Öğrenc�ler�n burs-kred� �şlemler�n� yürütmek.
* Görevl� olduğu b�r�m�n h�zmet alanına g�ren konularda kend�s�ne ver�len görevler�
kanun, tüzük, yönetmel�k ve d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde yürütmek, 
* B�r�me gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek,
dosyalamak, çoğaltmak, tasn�f etmek, arş�vlemek, 
* Büro h�zmetler�nde çalışan d�ğer personelle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olmak, 
* Görev yaptığı serv�s�n dosyalama ve arş�v �şlemler�n� yapmak,
* Öğrenc� �şler� �le �lg�l� doğacak her türlü �ş� yapmak ve yürütmek. 
* Kend�s�ne tesl�m ed�len araç ve gerec� korumak, bakımını yaptırmak ve her an h�zmete
hazır halde bulundurmak,
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Emel
ÇETİNKAYA
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Emel ÇETİNKAYA Memur

* Meslek Yüksekokulun not �şler�n� yapmak ve yürütmek.
* Öğrenc� danışman atama �şlemler�n� yapmak.
* Müfredat güncelleme �şlemler�n� yapmak.
* Öğrenc�ler�n ders kayıt �şlemler�n� yapmak.
* Güz, bahar ve yaz öğret�m� �şler�n� yapmak.
* Öğrenc�ler�n mezun�yet �şler�n� yapmak.
* Ders planları, programları, sınav �şler�n� yapmak.
* Öğrenc� staj ve �ş yer� eğ�t�m� �şler�n� yürütmek.
* Öğrenc� �şler� �le �lg�l� doğacak her türlü �ş� yapmak ve yürütmek.
* Bölüm Sekterl�ğ� görev�n� yürütmek.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Nurseven
ÖZKOÇ

Nurdan GÜNHAN Büro Destek
Personel�

* Mal� �şler�, esas sorumlu personel �le b�rl�kte yürütmek.
* Öğret�m elemanlarının ek ders ödeme �şler�n� yürütmek.
* Gıda Üret�m ve Uygulama Laboratuvarında üret�len gıda maddeler�n�n döner sermaye
kapsamında satışı yapmak ve tak�p etmek. Döner sermaye �şlemler�n� Yüksekokul
Sekreter�n�n kontrolünde yürütmek. Yüksekokul Sekreter�ne aylık rakamsal ve somut
b�lg� vermek.
* B�lg�sayar laboratuvarı ve dersl�klerdek� b�lg�sayar, projeks�yon alet�, bürolardak�
b�lg�sayarlar, yazıcılar, fotokop� g�b� elektron�k aletler�n tekn�k arızalarının g�der�lmes�n�
sağlamak.
* Derslerden önce projeks�yon aletler�n�n çalışır duruma get�r�lmes�, derslerden sonra da
her türlü ders gereçler�n�n kapatılarak emn�yete alınmasını sağlamak.
* Tören, okul spor müsabakaları g�b� Yüksekokulun faal�yetler�nde ses s�stem�n� önceden
kurmak ve görev b�t�m� ses s�stem�n� toplayarak muhafaza etmek.
* Yüksekokulumuzun Web s�tes�n�n güncel tutulmasını sağlamak.
* Yüksekokulumuzun telefon santral� ve �nternet modem�n�n sürekl� çalışmasını
sağlamak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Gelen duyuruların personele ve öğrenc�lere duyurulmasını sağlamak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

İzzet ÖZKAN

Nurett�n
DAĞDELEN Memur

* Yüksekokula gelen m�saf�rler�n yönlend�r�lmes�n� sağlamak, danışma görev�n�
yürütmek.
* Öğrenc�ler�n sükun �ç�nde dersler�ne g�r�p çıkmalarını sağlamak.
* Zorunlu hallerde Koruma ve Güvenl�k görevl�s�n�n görev�n� yapmak.
* Yüksekokulun kütüphane �şler�n� yürütmek.
* Öğrenc�ler�n kütüphaneden aldıkları k�tapların tak�b�n� yapmak, zamanında �adeler�n�
sağlamak.
* Gerekl� olan k�tapların T.C. Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Kütüphane Dokümantasyon
Da�re Başkanlığına b�ld�r�lerek tem�n�n� sağlamak.
* Kütüphaneye gelen k�tapların kayıtlara alınmasını sağlamak.
* Kütüphanede öğrenc�lere sess�z b�r çalışma ortamı sağlamak.
* Öğrenc� �şler�nde oluşacak �şler� d�ğer görevl�ler �le b�rl�kte koord�nel� olarak yürütmek.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Şenol ERÇEL



18.03.2021 Görev Dağılım Ç�zelges�

kal�te.uludag.edu.tr/otomasyon/bp/anasayfa.php 5/10

Şenol ERÇEL H�zmetl�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yürütmek ve tem�zl�k elemanlarını organ�ze etmek.
* Yüksekokulun mak�ne ve aletler�n�n muhafaza ed�lmes�n� sağlamak, bakım zamanlarını
tak�p ederek tekn�k serv�slerce bakımının yapılmasını sağlamak.
* Yüksekokulun elektr�k aksamı �le �lg�l� arızaları tesp�t etmek ve arızanın g�der�lmes�n�
sağlamak.
* Yüksekokulun kalor�fer s�stem�n�n sorunsuz çalışmasını sağlamak. Havanın durumuna
göre ısı ayarlarını yapmak, tat�l günler�nde çalışmayacak şek�lde programlanmasını
sağlamak ve kalor�fer da�res�n�n emn�yet�n� sağlamak.
* Yüksekokulun tuvalet ve lavabolarındak� su kaçaklarını tesp�t ederek arızaların acele
g�der�lmes�n� sağlamak.
* Elektr�k kes�nt�ler�nde devreye g�rmes� �ç�n jenaratörü ayarlamak, per�yod�k bakımını
yapmak, ant�f�r�z sev�yes� ve dereces�n�, yağ, mazot ve su sev�yes�, akü ger�l�m�, Yakıt
tankı havalandırma del�ğ� durumu, hava f�l�tres� gösterges� durumu, kontrol panel�
durumu vb. kontrol ve bakımlarını yapmak. Yıllık-üç yıllık veya gerekt�ğ�nde tekn�k serv�s
bakımlarını yaptırmak.
* Elektr�k ana panosunda bulunan sayaçtak� akt�f, reakt�f ve kapas�t�f elektr�k değerler�n�
sürekl� tak�p ederek, aldığı günlük değerler� Ün�vers�tem�z Yapı İşler� Tekn.Da�re
Başkanlığına b�ld�rmek. Elektr�k panosu ve sayaç �le �lg�l� anormal durumları �lg�l� b�r�me
�letmek.
* B�lg�sayar laboratuarı ve dersl�klerdek� b�lg�sayar, projeks�yon alet�, bürolardak�
b�lg�sayarlar, yazıcılar g�b� elektron�k çalışır durumda tutulmasını sağlamak.
* Derslerden önce projeks�yon aletler�n�n çalışır duruma get�r�lmes�, derslerden sonra da
her türlü ders gereçler�n�n kapatılarak emn�yete alınmasını sağlamak.
* Tören, okul spor müsabakaları g�b� Yüksekokulun faal�yetler�nde ses s�stem�n� önceden
kurmak ve görev b�t�m� ses s�stem�n� toplayarak muhafaza etmek.
* Yüksekokulumuzun telefon santral� ve �nternet modem�n�n sürekl� çalışmasını
sağlamak.
* Gıda Üret�m ve Uygulama Laboratuvarında üret�m �şler�ne katılmak.
* İç ve dış kamera kayıt s�stemler�n�n çalışır durumda olmasını sağlamak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Nurdan GÜNHAN

N�zamett�n METEN
Koruma ve
Güvenl�k
Görevl�s�

* Yüksekokula gelen m�saf�r ve öğrenc�ler�n tak�b�n� yapmak, yabancı ve art n�yetl�
k�ş�ler�n Yüksekokula g�rmeler�ne engel olmak. M�saf�rler�n kayıtlarını tutmak.
* Koruma ve Güvenl�k personel�n�n 24 saat uygulanması gereken nöbetler�n� planlamak,
yazmak ve sorunsuz b�r şek�lde uygulanmasını sağlamak.
* Nöbet defterler�n�n gereğ� g�b� yazılmasını, �mzalanmasını sağlamak.
* Koruma ve Güvenl�k personel�ne tesl�m ed�len malzemeler�n tak�b�n� yapmak.
* Nöbetler sırasında olağanüstü durumlarda Koruma ve Güvenl�k Am�r�ne ve kolluk
görevl�ler�ne durumu b�ld�rmek.
* Engel olamadığı öğrenc� ve halk olaylarını kolluk güçler�ne (Pol�se) b�ld�rmek.
* B�lg�sayar laboratuarı ve dersl�klerdek� b�lg�sayar, projeks�yon alet�, bürolardak�
b�lg�sayarlar, yazıcılar kl�malar g�b� elektron�k aletler�n dersler b�tt�kten sonra o günkü
koruma ve güvenl�k görevl�s�nce kapatılarak emn�yete alınmasını sağlamak.

Muhammet
TERZİ

Muhammet TERZİ
Koruma ve
Güvenl�k
Görevl�s�

* Yüksekokula gelen m�saf�r ve öğrenc�ler�n tak�b�n� yapmak, yabancı ve art n�yetl�
k�ş�ler�n Yüksekokula g�rmeler�ne engel olmak. M�saf�rler�n kayıtlarını tutmak.
* Koruma ve Güvenl�k personel�n�n 24 saat uygulanması gereken nöbetler�n� planlamak,
yazmak ve sorunsuz b�r şek�lde uygulanmasını sağlamak.
* Nöbet defterler�n�n gereğ� g�b� yazılmasını, �mzalanmasını sağlamak.
* Koruma ve Güvenl�k personel�ne tesl�m ed�len malzemeler�n tak�b�n� yapmak.
* Nöbetler sırasında olağanüstü durumlarda Koruma ve Güvenl�k Am�r�ne ve kolluk
görevl�ler�ne durumu b�ld�rmek.
* Engel olamadığı öğrenc� ve halk olaylarını kolluk güçler�ne (Pol�se) b�ld�rmek.
* B�lg�sayar laboratuarı ve dersl�klerdek� b�lg�sayar, projeks�yon alet�, bürolardak�
b�lg�sayarlar, yazıcılar kl�malar g�b� elektron�k aletler�n dersler b�tt�kten sonra o günkü
koruma ve güvenl�k görevl�s�nce kapatılarak emn�yete alınmasını sağlamak.

N�zamett�n
METEN

Al� DOĞRU Tem�zl�k
Personel�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yapmak.
* Fotokop� çek�mler�n� yürütmek.
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�mde büro, depo, arş�v, garaj, kor�dor, tuvalet ve çevre tem�zl�ğ�n�
yapmak, 
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya taşımak. 
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve taşıma �şler�n� yapmak. 
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Adem YILMAZ

İbrah�m AKKAYA

İbrah�m AKKAYA Tem�zl�k
Personel�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yapmak.
* Fotokop� çek�mler�n� yürütmek.
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�mde büro, depo, arş�v, garaj, kor�dor, tuvalet ve çevre tem�zl�ğ�n�
yapmak, 
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya taşımak. 
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve taşıma �şler�n� yapmak. 
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Al� DOĞRU

Adem YILMAZ
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Kadr�ye ARI Tem�zl�k
Personel�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yapmak.
* Fotokop� çek�mler�n� yürütmek.
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�mde büro, depo, arş�v, garaj, kor�dor, tuvalet ve çevre tem�zl�ğ�n�
yapmak, 
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya taşımak. 
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve taşıma �şler�n� yapmak. 
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Em�ne KÖMMECİ

Nuran BİLEK

Adem YILMAZ Tem�zl�k
Personel�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yapmak.
* Fotokop� çek�mler�n� yürütmek.
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�mde büro, depo, arş�v, garaj, kor�dor, tuvalet ve çevre tem�zl�ğ�n�
yapmak, 
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya taşımak. 
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve taşıma �şler�n� yapmak. 
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Al� DOĞRU

İbrah�m AKKAYA

Nuran BİLEK Tem�zl�k
Personel�

* Yüksekokulun tem�zl�k �şler�n� yapmak.
* Gıda Üret�m ve Uygulama Laboratuvarında �malat �şler�n� yapmak .
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�mde büro, depo, arş�v, garaj, kor�dor, tuvalet ve çevre tem�zl�ğ�n�
yapmak, 
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya taşımak. 
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve taşıma �şler�n� yapmak. 
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Em�ne KÖMMECİ

Kadr�ye ARI
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Ceyda ÇİÇEK Şef

* Personel ve evrak dosyalarını düzenlemek ve tak�p etmek.
* Gelen yazıları �ncelemek ve süreler� �çer�s�nde cevaplandırmak.
* Gelen ve g�den yazıları dosyalama tal�matına uygun dosyalamak.
* Akadem�k personel�n süre uzatımlarını en az b�r ay önceden �lg�l� akadem�k personele
b�ld�rerek yayın dosyalarını hazırlamalarını sağlamak ve süre uzatımı �le �lg�l� evrakın
Yönet�m Kurulunda görüşülmes�n� sağlamak, tak�p etmek ve sonuçlandırmak.
* Akadem�k ve İdar� personel�n terf� ve derece �şlemler�n� süres�nden önce düzenlemek
ve sonuçlandırmak.
* Yönet�m Kurulunda görüşülmes� gereken konuların Yönet�m kurulunda görüşülmes�n�
sağlamak, alınan kararları düzenlemek ve �lg�l� k�ş� ve b�r�mlere �letmek. Uygulamak.
* Gelen duyuruların personele duyurulmasını sağlamak.
* Akadem�k ve �dare personel�n �z�n �şlemler�n� düzenlemek ve tak�p etmek.
* Bölüm Başkanlıkları ve Müdür Yardımcılarının süre uzatımlarını (3 Yıl) b�r ay önceden
hazırlamak ve Yönet�m Kurulunda görüşülmes�n� sağlamak ve sonuçlandırmak.
* Yen� veya naklen atanacak olan Öğret�m Üyes� ve Öğret�m elemanlarının atanma
kr�terler�ne uygun olarak atanma �şlemler�n�n yürütülmes�n�, bütün özlük �şler�n�n tak�p
ed�lmes� ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
* Yen� atanan personel�n gerekl� eğ�t�mler� almaları �ç�n tekl�f ve yazışmaları yapmak.
* Personel ve öğrenc� öğle yemeğ� h�zmet�n�n aksamadan yürütmek, ay sonlarında �lg�l�
aya a�t yemek tutanak ve hak ed�şler�n düzenlemek ve sonuçlandırmak.
* Personel �le �lg�l� bütün �şler�n aksatılmadan yürütülmes�n� sağlamak.
* Akadem�k ve �dar� personel�n devam cetveller�n� hazırlamak, tak�p etmek ve
Yüksekokul Sekreter�n�n kontrolüne sunmak.
* Koruma ve Güvenl�k Planlarının her yıl güncellenerek onaylanmak üzere Şubat ayı
�ç�nde Bursa Val�l�ğ� Emn�yet Müdürlüğüne bağlı Hassas Bölgeler� Koruma Müdürlüğü'ne
gönder�lmes�, onaylanan Koruma ve Güvenl�k Planlarının b�r suret�n� Ün�vers�te S�v�l
Savunma Uzmanlığı'na, b�r suret�n�n de İlçe Emn�yet Müdürlüğü’ne �let�lmes�n�
sağlamak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
Yönet�c� Sekreter�, Evrak Kayıt Görevl�s�, Yazı İşler� Görevl�s�n�n olmadığı zamanlarda; 
* Yönet�c� Sekreter�n�n olmadığı zamanlarda bu görev� yürütmek.
* Kurum �ç� ve kurum dışı haberleşmey� düzenl� b�r şek�lde sağlamak. 
* Santral�n çalışır halde h�zmet vermes�n� sağlamak. 
* Bağlı bulunduğu b�r�m�n �ç ve dış görüşmeler�n� düzenleyerek, yetk�l�lerle yapılması
gerekl� görülen (k�ş� veya grupların) görüşmeler�n�, makamın zaman ve �ş durumlarını da
d�kkate alarak planlamak, emre göre görüşmeler� yürütmek. 
* Yönet�c�n�n yazılı ve sözlü d�rekt�fler�n�n �lg�l� k�ş� ve b�r�mlere �let�lmes�n� sağlamak. 
* Belge geçer �le gelen evrakları �lg�l� b�r�m ya da k�ş�lere �letmek, g�decek olanları da �lg�l�
yerlere göndermek. 
* Öğrenc�ler�n dosyalarını düzenl� b�r şek�lde tutmak, dosyalamak, gerekt�ğ�nde �lg�l�lere
b�lg� vermek. 
* Gelen ve g�den kargoların �şlemler�n� ve tak�b�n� yapmak ve �lg�l� b�r�mlere gerekl�
b�lg�ler� vermek, gerekt�ğ�nde kargoların durum b�lg�s�n� kontrol etmek. 
* Yönet�c�n�n kırtas�ye, dem�rbaş, tem�zl�k vb. büro h�zmetler�n�n yapılmasını sağlamak. 
* Kullandığı ve sorumluluğunda olan c�hazların bakımından sorumlu olmak, gerekt�ğ�nde
aksaklığın g�der�lmes�n� tem�n etmek. 
* Müdürün, yardımcılarının ve Yüksekokul Sekreter�n�n telefonlarını bağlamak,
randevularını tak�p etmek.
* Gelen telefonları �stenen dah�l� numaralara bağlamak.
* Telefon santral� �le �lg�l� düzenleme ve bakımları zamanında yaptırmak.
* Yüksekokul etk�nl�kler�n� fotoğraflamak, arş�v�n� tutmak.
* Yüksekokulumuzun evrak kayıt ve yazı �şler�n� yürütmek.
* Gelen yazıları �ncelemek ve süreler� �çer�s�nde sevk�n� yapmak, cevaplandırmak.
* Gelen ve g�den yazıları dosyalama tal�matına uygun dosyalamak.
* G�den yazıların postalanmasını sağlamak. Gelen postaların gereğ�n� yapmak.
* Gelen duyuruların personele ve öğrenc�lere duyurulmasını sağlamak.
* Akadem�k Kurul Toplantılarından önce öğret�m elemanlarına toplantının yapılacağı
tar�h, saat ve gündem� b�ld�rmek, toplantı başlamadan önce de toplantı tutanağı ve karar
defter�n� Yüksekokulu Sekreter�ne vermek.
* Yüksekokulumuzun akadem�k ve sosyal faal�yetler�n�n kayıtlarını tutmak.
* Yüksekokul Sekreter� ve Üst yönet�m�n verd�ğ� d�ğer �şler� yapmak.

Em�ne KÖMMECİ H�zmetl�

* Fotokop� çek�mler�n� yürütmek.
* B�r�m�n taşınır ve taşınmaz mallarını korumak.
* Görevlend�r�ld�ğ� b�r�m h�zmet b�nasında serv�sler arasında veya arş�vden güvenl� b�r
şek�lde evrak ve dosya sevk�n� gerçekleşt�rmek. 
* Depo, ambar ve arş�vde yerleşt�rme ve evrak sevk �şler�ne yardım etmek.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

Nuran BİLEK
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Cem�l KORKUSUZ B�lg�sayar
İşletmen�

* Yüksekokulun mal� �şler�n� herhang� b�r aksaklığa meydan vermeyecek şek�lde
yürütmek.
* Taşınır Mal Yönetmel�ğ� gereğ�nce ayn�yat �şlemler�n� yürütmek, bunlarla �lg�l� kayıt ve
defterler� tutmak 
* Ayn�yat kayıtlarına �l�şk�n defter ve belgeler� saklamak, Saymana ayn�yat hesabını
vermek, 
* Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevler�n� yapmak, Ambar
�şlemler�n� kontrol etmek ve yürütmek, 
* Yüksekokulun harcama b�r�m� taşınır hesaplarını konsol�de ederek taşınır hesap
cetveller�n� hazırlamak ve Ün�vers�tem�z taşınır konsol�de görevl�s�ne vermekle sorumlu
Taşınır Konsol�de Görevl�l�ğ�.
* Ambarın sevk ve �dares�n� sağlamak, 
* Ambara g�ren her türlü eğ�t�m aracı, madde, eşya, mak�ne, malzeme ve benzer�
şeyler�n kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunların yangın, çürüme, bozulma, akma g�b�
her türlü tehl�ke ve zarardan korumak, kend�ler�n�n alamayacakları koruma tedb�rler� �ç�n
�lg�l�lere yazılı olarak b�lg� vermek. 
* Ambar stok b�lg�ler�n�n tutulmasını sağlamak, 
* Ambara g�ren malzeme ve malları tasn�fl�, tert�pl� ve �y� b�r durumda muhafaza etmek, 
* Ambara g�ren malzeme ve eşyayı yetk�l�ler�n yazılı em�rler�ne dayanarak, belge
karşılığında �lg�l�lere vermek, 
* Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene kom�syonlarına muayene
ett�rmek ve ambara g�r�şler�n� düzenlemek, 
* Ambardan sevk ed�lecek mal ve malzemen�n sevk ve belgeler�n� düzenlemek, 
* Ambar m�zanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe �le uygunluğunu sağlamak, 
* Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar �ç�n gerekl�
tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya �mha ed�lecek malzeme ve eşya
�ç�n gerekl� �şlemler� yaparak ayn�yat memuruna vermek,
* Dem�rbaş alımlarını mevcut bütçe ödenekler�n� d�kkate alarak, sayımlarını,
numaralandırılmasını "5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu" ve "Taşınır
Mal Yönetmel�ğ�" kurallarına göre yapmak, kayıtlarını tutmak, odalardak� dem�rbaş
l�steler�n� güncellemek, ekonom�k değer� kalmamış, esk�m�ş dem�rbaşları kayıtlardan
düşmek.
* Tam�r-bakım ve onarım �şlemler�n� tak�p etmek, Ün�vers�te Yapı İşler� Tekn�k Da�re
Başkanlığı'ndan talep etmek ve sonuçlandırmak.
* Yüksekokulun �ht�yacı olan kırtas�ye ve büro malzemeler�n�n tesp�t�n� yaparak fazla
stoka ve �srafa mahal vermeyecek şek�lde Taşınır Mal Yönetmel�ğ�'ne göre tem�n
�şlemler�n� yapmak.
* Kütüphane ve ambar kayıtlarını tutmak, malzeme �ht�yaçlarını önceden tesp�t ed�p
Taşınır Mal Yönetmel�ğ� çerçeves�nde tem�n etmek. Ambar çıkışlarını ve arş�v�n�
düzenlemek.
* Görevl� olduğu b�r�m�n h�zmet alanına g�ren konularda kend�s�ne ver�len görevler�
kanun, tüzük, yönetmel�k ve d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde yürütmek, 
* B�r�me gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek,
dosyalamak, çoğaltmak, tasn�f etmek, arş�vlemek, 
* Büro h�zmetler�nde çalışan d�ğer personelle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olmak, 
* Görev yaptığı serv�s�n dosyalama ve arş�v �şlemler�n� yapmak, 
* Kend�s�ne tesl�m ed�len araç ve gerec� korumak, bakımını yaptırmak ve her an h�zmete
hazır halde bulundurmak,
* B�lg� �şlem sorumlusunun bulunmadığı zamanlarda b�lg� �şlem sorumlusunun yapması
gereken �şler� yapmak.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak, gerekl� görevler�
yapmak.
* Am�rler� tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak. 

İzzet ÖZKAN

Yönet�m Ve Organ�zasyon Bölümü

Öğr.Gör.N�lgün
ÖZEL

Öğret�m
Görevl�s�

* “İşletme Yönet�m�” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana Değ�ş�m Programı,
Program Koord�natörlükler�n� yürütmek.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Hat�ce
TÜRK



18.03.2021 Görev Dağılım Ç�zelges�

kal�te.uludag.edu.tr/otomasyon/bp/anasayfa.php 9/10

Öğr.Gör.Hat�ce
TÜRK

Öğret�m
Görevl�s�

* "Muhasebe ve Verg� Bölümü" �le "Yönet�m ve Organ�zasyon Bölümü" başkan
yardımcılıklarını yürütmek.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme çalışmalarına katılmak.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.N�lgün
ÖZEL

Muhasebe ve Verg� Bölümü

Doç.Dr.Gülsün
İŞSEVEROĞLU Doçent

* “Muhasebe ve Verg� Uygulamaları” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana
Değ�ş�m Programı, Program Koord�natörlükler�n� yürütmek. 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Saffet
YILMAZ

Öğret�m
Görevl�s�

* “Muhasebe ve Verg� Uygulamaları” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana
Değ�ş�m Programı, Program Koord�natörlükler�n� yürütmek. 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Doç.Dr.Gülsün
İŞSEVEROĞLU

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Öğr.Gör.Dr.Hande
ARIKAN KILIÇ

Öğret�m
Görevl�s�

* “Pazarlama” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana Değ�ş�m Programı, Program
Koord�natörlükler�n� yürütmek. 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Fat�h
BİLİCİ

Öğr.Gör.Fat�h
BİLİCİ

Öğret�m
Görevl�s�

* “Pazarlama” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana Değ�ş�m Programı, Program
Koord�natörlükler�n� yürütmek. 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Dr.Hande
ARIKAN KILIÇ

B�tk�sel Ve Hayvansal Üret�m Bölümü

Doç.Dr.Ahmet
TURHAN

Öğret�m
Görevl�s�

* Pazarlama ve Reklamcılık bölüm başkanlığını yürütmek.
* “B�tk�sel ve Hayvansal Üret�m” Bölümü Başkan Yardımcılığı görev�n� yürütmek.
* Organ�k Tarım Programı Başkanlığını yürütmek.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak.
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Emre
ŞENYİĞİT
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Öğr.Gör.Mehmet
Sıtkı ŞERBECİ

Öğret�m
Görevl�s�

* “Tohumculuk” Program Koord�natörlüğü, Farab� ve Mevlana Değ�ş�m Programı,
Program Koord�natörlükler�n� yürütmek. 
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Doç.Dr.Ahmet
TURHAN

Öğr.Gör.Emre
ŞENYİĞİT

Öğret�m
Görevl�s�

* “B�tk�sel ve Hayvansal Üret�m” Bölümü Başkan Yardımcılığı görev�n� yürütmek.
* Organ�k Tarım Programı Başkanlığını yürütmek.
* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak.
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Doç.Dr.Ahmet
TURHAN

Ahmet
KUNDURACIOĞLU Dr.Öğr.Üyes�

* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak.
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Gıda İşleme Bölümü

Öğr.Gör.Saadet
D�lek YILDIZ

Öğret�m
Görevl�s�

* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Kal�te Yönet�m S�stem� (KYS) Belgelend�rme Yönet�c�l�ğ� görev�n� yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Dr.Neşe
ÖZMEN

Öğr.Gör.Dr.Pınar
AYDINOL
SÖNMEZ

Öğret�m
Görevl�s�

* "Gıda İşleme Bölümü" bölüm başkan yardımcılığı görev�n� yürütmek.

* Uzmanlık alanına g�ren, bölüm kurulunda vermes� kararlaştırılan ve müdürlükçe uygun
görülen dersler� mevzuat hükümler� çerçeves�nde vermek, sınavları yapmak.
* Müdürlükçe bel�rlenerek görevlend�r�len kom�syonlardak� görevler� yürütmek.
* Erasmus Koord�natörlüğünü yürütmek.
* Ders �çer�kler�n�n hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faal�yetler�ne destek vermek, 
* Dersler� programda yer aldığı şek�lde zamanında ve eks�ks�z yapmak 
* Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek,
* Mezun öğrenc� b�lg�ler�n� toplamak, mezun öğrenc� b�lg� s�stem�n� oluşturmak. 
* Yetk�l� organlarca ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Öğr.Gör.Dr.Neşe
ÖZMEN

Mak�ne Ve Metal Teknoloj�ler� Bölümü
* Kadro Unvanı Görev Tanımı kapsamı dışında kalan ve personel�n yapmakta olduğu d�ğer görevler�.
** Personel herhang� b�r nedenle bulunmadığında yer�ne bakacak görevl� personel.

 

Yazdır


