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Birimi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 

Alt Birimi Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü/Makine Programı 

Görev Unvanı Bölüm Başkanı / Öğr. Gör. Dr. Bilsay PASTAKKAYA 

 

Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 

bir şekilde yürütülmesinden sorumlu görevleri ifade eder. 
 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

*2547 sayılı kanun ile Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.  

*Bölüm Başkanı, Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  

*Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

*Bölüme alınacak akademik personelin iş ve işlemlerini bölüm düzeyinde yürütmek. 

*Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu birime sunar.  

*2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

 

  
  
  
  
  
   

  

TEBELLÜĞ EDEN 

 

 

 

ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev  tanımını 

okudum, yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

… / … / 2021 

 

 

 
Ad-Soyadı  

İmza 

 
… / … / 2021 

 
Ad-Soyadı  

İmza 
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[Metni yazın]  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        
  

Birimi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 

Alt Birimi Elektronik Ve Otomasyon Bölümü/Elektronik Teknolojisi Programı 

Görev Unvanı Bölüm Başkanı / Öğr. Gör. Taner ERGÜN 

Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 

bir şekilde yürütülmesinden sorumlu görevleri ifade eder. 
 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

*2547 sayılı kanun ile Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.  

*Bölüm Başkanı, Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  

*Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

*Bölüme alınacak akademik personelin iş ve işlemlerini bölüm düzeyinde yürütmek. 

*Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu birime sunar.  

*2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev  tanımını 

okudum, yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

… / … / 2021 

 

 

 
Ad-Soyadı  

İmza 

 
… / … / 2021 

 
Ad-Soyadı  

İmza 
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[Metni yazın]  

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

                          
  

Birimi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 

Alt Birimi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programı 

Görev Unvanı Bölüm Başkanı / Öğr. Gör. Nebi SEREN 

Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 

bir şekilde yürütülmesinden sorumlu görevleri ifade eder. 
 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

*2547 sayılı kanun ile Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.  

*Bölüm Başkanı, Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  

*Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

*Bölüme alınacak akademik personelin iş ve işlemlerini bölüm düzeyinde yürütmek. 

*Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu birime sunar.  

*2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev  tanımını 

okudum, yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

… / … / 2021 

 

 

 
Ad-Soyadı  

İmza 

 
… / … / 2021 

 
Ad-Soyadı  

İmza 
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[Metni yazın]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Birimi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 

Alt Birimi Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü/Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

Görev Unvanı Bölüm Başkanı / Öğr. Gör. Ali Cem SÖNMEZ 

Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 

bir şekilde yürütülmesinden sorumlu görevleri ifade eder. 
 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

*2547 sayılı kanun ile Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.  

*Bölüm Başkanı, Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  

*Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

*Bölüme alınacak akademik personelin iş ve işlemlerini bölüm düzeyinde yürütmek. 

*Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu birime sunar.  

*2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev  tanımını 

okudum, yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

… / … / 2021 

 

 

 
Ad-Soyadı  

İmza 

 
… / … / 2021 

 
Ad-Soyadı  

İmza 
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[Metni yazın]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birimi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 

Alt Birimi Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri/Otomotiv Teknolojisi 

Görev Unvanı Bölüm Başkanı / Öğr. Gör. Dr. Çağlar KILIKÇIER 

Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 

bir şekilde yürütülmesinden sorumlu görevleri ifade eder. 
 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

*2547 sayılı kanun ile Bölüm Başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.  

*Bölüm Başkanı, Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  

*Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. 

*Bölüme alınacak akademik personelin iş ve işlemlerini bölüm düzeyinde yürütmek. 

*Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu birime sunar.  

*2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev  tanımını 

okudum, yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

… / … / 2021 

 

 

 
Ad-Soyadı  

İmza 

 
… / … / 2021 

 
Ad-Soyadı  

İmza 


