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GÖREV ADI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI 

 BAĞLI OLDUĞU BİRİM GENEL SEKRETERLİK  

ALT BİRİMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI 

İLK AMİRİ GENEL SEKRETER 

 

 
 

TEMEL YETKİ, 

GÖREV VE 

SORUMLULUK 

ALANLARI 

1. Daire Başkanlığı personelinin eşgüdümlü çalışmasını sağlayarak, önlisans, lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli hizmet sunmak, 

2. Daire Başkanlığının personeli üzerinde gözetim ve denetim görevini yapmak 

3. Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit etmek, çözüme kavuşturmak, 

gerektiğinde üst makamlara iletmek, 

4. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve tasarruf ilkelerine uygun hareket 

etmek, 

5. Daire Başkanlığı ile ilgili birim faaliyet raporunun hazırlanmasını organize etmek, 

6. Öğrencilerin kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt 

dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlanmasını organize etmek. 

7. Mezuniyet (Diploma) Töreni İşlemlerini organize etmek. 

8. Öğrenci Disiplin Soruşturması işlemlerinin mevzuat hükümlerince yürütülmesini 

organize etmek.  

9. Değişim Programları çerçevesinde diğer üniversiteye giden öğrencilerin işlemlerini 

yürütmek. 

10. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak. 

11. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin iş ve işlemlerini yapmak.  

12. Tek ders sınavları ile ilgili duyuruların yapılması, başvuruların dosyalanması ve diğer 

işlemleri yapmak.  

13. Başarı oranlarını hesaplamak 

14. Öğrencilerle ilgili duyuruları düzenlemek için ilgili akademik birimlerle irtibat sağlamak.  

15. Her yarıyıl sonunda sınav evraklarını arşivlenmesini sağlamak.   

16. Akademik birimlere özgü hazırlanmış akademik takvimlerin yürütülmesini sağlamak  

17. Öğrenci memnuniyet anketlerinin uygulanmasını sağlamak 

18. Akademik Birimlere alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını 

yapmak.  

19. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlenmesini sağlamak. 

20. Akademik Birimlerde dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak. 

21. Öğrenci mevcudunu gösteren listeyi güncel tutarak belirli periyotlarla ilgili makamlara 

yöneltmek. 

22. Uluslararası öğrencilerin evraklarının ilgili kurumlara iletilmesinin sağlamak. 

23. Yatay geçiş kontenjanlarının tespiti ve yatay geçişlerin mevzuata uygun gerçekleşmesini 

sevk ve idare etmek 

24. Öğrenci Bilgi sistemi ile ilgili yenilikleri takip ederek, sistemi iyileştirme çalışmalarında 

bulunmak.   

25. Yaz Okulu ile ilgili işlemlerini yürütmek.  
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26. Staj işlemlerinde üniversite staj koordinatörü ve bütçe daire başkanlığı ile koordineli 

çalışmak.  

27. Çift ana dal ve yan dal işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.  

28. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.   

29. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile 

birlikte açıklamak.  

30. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut 

elektrikli aletlerde gerekli kontrolleri   ve kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı 

tutulmasını sağlamak.  

31. Kayıt dönemlerinde öğrencilerin kayıt süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için öğrenci işleri 

personelinin koordinasyonunu sağlamak. 

32. Genel Sekreterlik tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV İÇİN 

GEREKLİ BİLGİ 

BECERİ VE 

YETKİNLİKLER 

1.Bilgisayar ofis yazılımı kullanımı 

2.Analitik düşünebilme 

3.Analiz yapabilme 

4.Sorun çözebilme 

5.Muhakeme yapabilme 

6. Düzenli ve disiplinli çalışma 

7. Ekip çalışmasına yatkın ve katılımcı 

8. Müzakere edebilme 

9. Kapsamlı Kalite Yönetim bilgisi 

10. Yükseköğretim Mevzuatı 

11. Bütçe mevzuatı bilgisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


