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Adı Soyadı

Dilek AKAR
ÖZBEY

Görev Unvanı

Şef

Kadro Unvanı

Görevleri

Sorumlu Olduğu
Yönetici

Bilgisayar
İşletmeni

Her dönem başında akademik birimlerce belirlenen
müfredat programlarının ve açılan derslerin sistem
tarafından oluşturulması
Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerin kayıt
yenileme ve ders yazılım işlemleri ve zamanında ders
kaydını gerçekleştiremeyen öğrencilerin ders
kayıtlarının yapılması
Öğrencilere verilen disiplin cezalarının öğrenci bilgi
sistemine işlenmesinin kontrolü ve YÖKSİS’e
işlenmesi, istenildiğinde disiplin cezası belgesi
verilmesi
Yönetim Kurulu Kararları; kayıt dondurma, kayıt
sildirme, açılan dersler, kapanan dersler, yatay
geçişle gelen öğrencilerin muafiyet işlemleri, yatay
geçişle giden öğrencilerin kaydının silinmesi, disiplin
cezası vb. kararların sistem kontrolü
Öğrenci bilgi sisteminden kaynaklanan çeşitli
sorunların çözülmesi, ilgili birimle iletişime
geçilmesi
ve
sorunların
koordineli
olarak
çözümlenmesi
Öğrencilerimizin Güz ve Bahar dönemleri olmak
üzere iki (2) Eğitim yarıyılı için tüm öğrencilerimizin
üzerlerine harç miktarlarının yüklenilmesi, takibi,
başarılı öğrencilere, % 10’luk dilimde olanlara
gerektiğinde harç iadeleri ve takipleri, mezun
öğrencilerin harç denetimleri
İstenildiği takdirde ilgili birimlere harç miktarları,
yatıran öğrenci sayıları hakkında bilgi verilmesi ve
takibi
Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin yapılması,
belirli periyotlar dâhilinde harcanması ve gerekli

Daire Başkanı
Şube Müdürü
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İzinlerde Vekâlet
Edecek Personel
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birimlere gerektiğinde bütçe ile ilgili bilgilerin
verilmesi
Daire Başkanlığımıza ait tüm Doğrudan teminlerle,
kırtasiye, temizlik, kimlik, fotokopi, yazıcı ve diğer
elektronik malzemeleri başta olmak üzere bilumum
ihtiyaçların alımı, kayıt işlemleri, ödeme emirleri,
depolama ve takip işlemlerinin yapılması
Personelimizden görevli olarak il dışına çıkanların
görev ve yolluk giderlerini belgelendirilmesi ve
tarafına ödenmesi
Daire Başkanlığımız deposunda bulunan tüm
dayanaklı taşınırların durumları, adetleri, fiyatları,
zimmet işlemleri ile birlikte Strateji Daire Başkanlığı
ve idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordineli
istenildiğinde ve her türlü değişiklikte gerekli
birimlere bilgilerin verilmesi
Aylık ve yıllık faaliyet raporu oluşturulması
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen ve
Dairemizi de ilgilendiren her türlü ekonomik, kültürel
ve kurumsal çalışmaya yönelik seminer, konferans ve
kurslara katılım
Üstlerden alınan diğer emir ve işlerin yerine
getirilmesi
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