
Kontrol Ortamı Standartları 
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler. 
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı. 

BİRİMİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

GÖREV ADI Bölüm Başkanı 

GÖREV AMACI 

Amasya Üniversitesi’nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili bölüm 
başkanlığının, akademik ve idari işlerinin organizasyonunu, sevk ve idaresi ile 
gözetim ve denetimini yapmak. 

 İLGİLİ MEVZUAT 
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 
 YÖK ve Amasya Üniversitesi’nin yönetmelik ve yönergeleri  

GÖREVLER 

 Bölüm kurullarına başkanlık etmek, 
 Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı veya sözlü olarak rapor 

etmek, 
 Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, 
 Bölüme bağlı programlar arasında eşgüdümü sağlamak, 
 Bölümün ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde 

yapmak, 
 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, 
 Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde 

hazırlanmasını sağlamak,  
 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları 

Müdürlüğe sunmak, 
 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde 

gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında 
iletişim ortamı oluşturmak, 

 Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için bölüm ile ilgili gerekli bilgileri 
sağlamak, 

 Her dönem başında bölüm öğrencilerinin ders kayıt işlemlerinin düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak, 

 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek, 
 Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
 Ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun 

bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 
 ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA vb. programlarının koordinatörlüğünü 

yapmak, 
 Yüksekokulu Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak, 

SORUMLULUKLAR Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Meslek Yüksek Okulu Müdür 

 

 

T.C.                                                                                                                                                                                                          
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 

GÖREV TANIMI 
 

Doküman No GT.FORM. 

İlk Yayın Tarihi 08.07.2015 

Revizyon Tarihi  

Revizyon No  



Kontrol Ortamı Standartları 
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler. 
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı. 

Yardımcısı ve Müdürüne karşı sorumludur. 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul  
ediyorum. .……/…/20… 
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