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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Müdür / Harcama Yetkilisi 

Üst Yönetici / Yöneticileri KAÜ Rektörü 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları 

Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Merkez’in yönetmelikte belirtilen amaçları doğrultusunda Merkez 

birimlerini yönetmek. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını 

uygulamak. Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkez’in amaçları doğrultusunda 

yönetmek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, 

geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek. Teknolojinin 

sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim - öğretimin başarısını arttırmak. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Merkezi temsil etmek, 

2. Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, 

3. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, 

4. Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, 

5. Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan 

faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

6. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim uygulama 

ve araştırma merkezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma 

merkezleri ve 

7. Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan KAUZEM programları ve faaliyetlerine ilişkin 

koordinasyonu sağlamak, 

8. Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde 

yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 

9. Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler 

yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak, 

10. Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak, 

11. Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek. 

12. KAUZEM’de görevli personelin görev ve sorumlulukları dâhilinde yaptıkları tüm 

işlemlerin kontrolünü sağlamak, 
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13. Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulması, işlemesi ve dersin 

yürütülmesini başından sonuna kadar yönetmek. 

14. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu dersler için Üniversitemiz genelinde 

yapılan merkezi sınavların koordinasyonunu sağlamak. 

15. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye 

uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak. 

16. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

17. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

18. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

19. Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur. 

Birime Bağlı İş Unvanları 

Müdür Yardımcıları, Öğretim Elemanları, İdari personel 

Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, yukarıda 

yazılı olan bütün görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, 

Kafkas Üniversitesi Rekörüne karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Müdür Yardımcısı 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları KAUZEM Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Merkez’in yönetmelikte belirtilen amaçları doğrultusunda Merkez 

birimlerini yönetmek. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını 

uygulamak. Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkez’in amaçları doğrultusunda 

yönetmek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, 

geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek. Teknolojinin 

sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını arttırmak. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Gelecek yıllarda KAUZEM’in geliştirilmesine yönelik planlama yapmak, 

2. KAUZEM’de görevli personelin görev ve sorumlulukları dâhilinde yaptıkları tüm 

işlemlerin kontrolünü sağlamak. 

3. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim 

Uygulama ve 

4. Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma 

merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan KAUZEM programları ve 

faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

5. Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulması, işlemesi ve 

derslerin yürütülmesini başından sonuna kadar yönetmek. 

6. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu dersler için Üniversitemiz genelinde 

yapılan merkezi sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

7. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye 

uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak. 

8. Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan 

faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak. 

9. Yayın komisyonuna başkanlık ederek, e-içeriklerin denetimini sağlamak ve öğrenme 

süreçlerinde kullanıma hazır hâle getirmek. 

10. Birim kalite komisyonuna başkanlık ederek, KAUZEM’in gelişmesine katkı 

sağlamak. 

11. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 
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12. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

13. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 

uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Yönetim kurulu 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

 Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör 

tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. 

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan 

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

 Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır. 

Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar 

alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla 

karar alır. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun 

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir 

sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, 

2. KAUZEM Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen eğitim programları sonunda 

verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını, 

Senatoya önermek, 

3. Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen 

programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak 

ödemelerin miktarını belirlemek, 

4. Merkezin bütçesini hazırlamak, 

5. Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak, 

6. Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden 

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak. 

7. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
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8. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Yönetim Kurulu Üyesi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Danışma Kurulu 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

 Danışma Kurulu; birimlerin yönetim kurulları ve Rektörlüğe bağlı bölüm 

başkanlarının önereceği üçer öğretim elemanı arasından Rektör tarafından seçilecek 

birer öğretim elemanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi 

ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek 

toplam yirmi bir üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma 

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu 

üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. 

 Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti ile toplanır. Kurul 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 

alır. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, 

yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla 

ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur. 

2. Merkezin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları 

tavsiye etmek, 

3. Merkezin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu’na 

öneri ve dileklerde bulunmak, 

4. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

5. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür 
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Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Danışma Kurulu Üyesi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Ortak Zorunlu Ders Birim 

Koordinatörü 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bağlı bulundukları 

birim arasındaki bilgi akışını sağlamak. Birimlerinde uzaktan eğitim yoluyla ders alan 

öğrencilere yardımcı olmak. Birimlerinden görevlendirilmiş Bölüm Koordinatörlerinin 

yaptıkları iş ve işlemleri kontrol etmek/denetlemek. Ortak zorunlu derslerin ara sınav ve 

yarıyıl sonu sınavlarında bina sorumlusu yardımcısı olarak görev yapmak. KAUZEM’e 

gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili rapor vermek. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından davet edilen toplantılara 

birimlerini temsilen katılmak. 

2. Merkez tarafından iletilen bilgileri bölüm/program koordinatörlerine iletmek. İletilen 

bilgilerin öğrencilere aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek/denetlemek. 

3. KAUZEM ile birimlerinde uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrenciler ve 

akademik/idari personeller arasında bilgi alışverişinin daha sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

4. Ortak zorunlu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında bina sorumlusu 

yardımcısı olarak görev yapmak. Sınav sürecinde bina sorumlusu tarafından verilen 

görevleri yerine getirmek. Sınav sırasında meydana gelebilecek durumlar için 

rapor/tutanak hazırlamak. 

5. Her faaliyet dönemi içerisinde ve/veya sonunda, o dönem içerisinde yaptığı/koordine 

ettiği ve/veya tamamladığı faaliyetler ile ilgili (örneğin oryantasyon eğitimi) rapor 

hazırlamak. 

6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak 

7. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

8. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

6. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

7. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

8. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Ortak Zorunlu Ders Birim Koordinatörü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara 

ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Ortak Zorunlu Ders Bölüm 

Koordinatörü 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Ortak Zorunlu Ders Birim Koordinatörleri tarafından iletilen iş ve/veya 

işlemleri gerçekleştirmek. Bölümlerinde/programlarında uzaktan eğitim yoluyla ders alan 

öğrencilerin aldıkları uzaktan eğitim dersleri ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak. 

Her akademik dönem başlangıcında öğrencilere uzaktan eğitimle alacakları dersler ile ilgili 

oryantasyon eğitimi vermek. Yaptıkları faaliyetlere ilişkin Ortak Zorunlu Ders Birim 

Koordinatörüne rapor vermek. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Ortak Zorunlu Ders Birim Koordinatörü tarafından aktarılacak bilgileri görev 

yaptıkları bölümde/programda uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrencilere 

aktarmak, verilen iş ve/veya işlemleri yerine getirmek. 

2. Gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili Ortak Zorunlu Ders Birim Koordinatörüne kanıt 

sunmak (imza listesi, fotoğraf gibi). 

3. Bölümlerinde/programlarında uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrencilerin uzaktan 

eğitim ile ilgili tüm sorun ve sorularının çözüme ulaşmasını sağlamak. Bu hususta 

gerektiği durumlarda Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime 

geçmek. 

4. Ortak zorunlu dersler için gerçekleştirilen merkezi sınavlarda öğrencilerin hangi 

dersliklerde sınavlara gireceği ile ilgili duyurular yapmak.  

5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

6. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

7. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Ortak Zorunlu Ders Bölüm Koordinatörü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara 

ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek 

Lisans Birim Koordinatörü 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu 

enstitü bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu 

olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin 

yürütülmesinden sorumludur. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. İlgili program(lar)daki 

 Genel koordinasyonu sdağlamak 

 Görevlendirme ve denetimleri yapmak 

 Derslerin ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak 

2. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin sorunsuz bir şekilde 

yürütülmesinden sorumlu olmak. 

3. Gerçekleştirilen tüm işlemlerde gerekli görüldüğü zamanlarda Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmek ve bilgi vermek/destek almak. 

4. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

5. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

6. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

6. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

7. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

8. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Birim Koordinatörü, yukarıda yazılı olan 

bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre 

karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek 

Lisans Program Koordinatörü 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür 

Astları 
Müdür Yardımcısı, KAUZEM 

Personeli 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyonu, 

ders içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından 

sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. İlgili program(lar)daki 

 Genel koordinasyonu sdağlamak 

 Ders içeriklerinin teminini ve düzenlenmesini sağlamak, 

 Dersleri yürütülmesini sağlamak, görevlendirme ve denetimleri yapmak, 

 Programa kayıt olan öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminde dersleri nasıl 

gerçekleştirecekleri ile ilgili gerekli bilgilere ulaşmasını sağlamak, 

 Derslerin ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

2. Gerçekleştirilen tüm işlemlerde gerekli görüldüğü zamanlarda Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmek ve bilgi vermek/destek almak. 

3. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

4. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

5. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

10. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

11. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

12. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü, yukarıda yazılı olan bütün 

bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı 

sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) / 

İçerik Geliştirme 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları İdari personel 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Merkez’in yönetmelikte belirtilen amaçları doğrultusunda verilen 

görevleri yerine getirmek. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma 

programı çerçevesinde verilen işleri gerçekleştirmek. Merkez bünyesinde hazırlanan 

projelerde Merkez’in amaçları doğrultusunda görev almak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitimde uzaktan eğitim yoluyla verilen e-öğrenme temelli ders ve programların işleyişinde 

gerekli olan görsel materyalleri hazırlamak, incelenmek ve düzenlemek. Üniversitede 

verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek için gerekli olan görsel materyalleri 

hazırlamak, incelenmek ve düzenlemek. Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam 

imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını arttırmaya yönelik araştırmalar, çalışmalar yapmak. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Gelecek yıllarda KAUZEM’in geliştirilmesine yönelik planlama yapmak. 

2. Görev ve sorumlulukları çerçevesinde yaptıkları işlemleri kayıt altına almak ve 

raporlaştırmak. 

3. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer uygulama ve 

araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan KAUZEM 

programları ve faaliyetlerine ilişkin verilen görevleri yerine getirmek. 

4. Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyallerinin sisteme 

yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, ders programlarının 

hazırlanmasını, yürütülmesini koordine etmek/denetlemek. 

5. E-öğrenme faaliyetlerinde kullanılmak üzere grafik ve animasyon oluşturmak, var 

olanları veya eğitmenler tarafından verilenleri düzenlemek, kullanıma hazır hâle 

getirerek e-öğrenme sistemine yüklemek. 

6. E-öğrenme faaliyetlerinde kullanılmak üzere stüdyoda ve dış ortamlarda video 

çekimi yapmak, çekilen veya eğitmenler tarafından getirilen videoları işleyerek 

kullanıma hazır hale getirmek ve e-öğrenme sistemine yüklemek. 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

7. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu dersler için Üniversitemiz genelinde 

yapılan merkezi sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

8. Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yaptığı ve/veya tamamladığı 

faaliyetlerle ilgili rapor hazırlamak. 

9. Yayın komisyonunda görev alarak, komisyon tarafından verilen görevleri yerine 

getirmek. 

10. Birim kalite komisyonunda görev alarak, komisyon tarafından verilen görevleri 

yerine getirmek. 

11. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak 

12. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

13. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Öğretim Görevlisi (Ders Dışı), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 

Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) / 

Sistem Yönetimi ve Yazılım 

İşlemleri 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları İdari personel 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Merkez’in yönetmelikte belirtilen amaçları doğrultusunda verilen 

görevleri yerine getirmek. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma 

programı çerçevesinde verilen işleri gerçekleştirmek. Merkez bünyesinde hazırlanan 

projelerde Merkez’in amaçları doğrultusunda görev almak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitimde uzaktan eğitim yoluyla verilen e-öğrenme temelli ders ve programların işleyişinde 

gerekli olan görsel materyalleri hazırlamak, incelenmek ve düzenlemek. Üniversitede 

verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek için gerekli olan görsel materyalleri 

hazırlamak, incelenmek ve düzenlemek. Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam 

imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını arttırmaya yönelik araştırmalar, çalışmalar yapmak. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Ders Yönetim Sistemi kullanıcılarını (yönetici, koordinatör, eğitimci ve öğrenci) 

tanımlamak, 

2. Ders Yönetim Sisteminde öğrencilerin seçtikleri derslere kayıtlarını yapmak, 

kullanıcı adı ve şifrelerini belirlemek, 

3. KAUZEM tarafından verilen derslerin sınavları için kişiye özel optik formları 

hazırlamak, 

4. Öğrencilerin sınav giriş yer ve saatlerini ilan etmek, 

5. Sınav sonunda öğrencilerin cevap kâğıtlarını Aday İşleri Sistemi’ne yüklemek, 

6. Yüz yüze yapılan sınav kitapçıklarının hazırlanması için şablon oluşturmak, 

7. Sınav sonuçlarını ilgili ders komisyon başkanlarına iletmek, 

8. Uzaktan Eğitimle ders alan öğrencilerin ders takiplerini izlemek ve istatistiğini 

çıkarmak, 

9. Uzaktan Eğitim Merkezi personeline teknik konularda destek vermek, 

10. Uzaktan Eğitim Merkezi ihtiyaçları doğrultusunda programlar yazmak,  

11. Uzaktan Eğitim Merkezi web sitesinin güncel ve düzenli çalışmasını sağlamak. 

Üst Yönetici 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

5. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

6. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 

Öğretim Görevlisi (Ders Dışı), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) / 

Sınav İşlemleri 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları İdari personel 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Uzaktan Eğitim yoluyla ders alan öğrencilerin sınav evraklarının hazırlanması ve sınavın 

uygulanmasını gerçekleştirir. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme 

sınavı ile ilgili işlemleri koordine etmek. 

2. Sınavın yapılacağı merkez binanın belirlenmesi ve salon kapasitelerinin tespiti 

yapmak 

3. Öğrencilerin sınav salonlarına yerleştirilmesini sağlamak 

4. Sınav evraklarını hazırlamak 

5. Soru kitapçıklarının ve optik cevap kâğıtlarının, paketlenmesi ve kutulanmasını 

sağlamak 

6. Sınav evraklarının sınav merkezlerine ulaştırılmasını sağlamak 

7. Sınav sonunda sınav evraklarının toplanması, sınav evraklarının açılarak kontrolünün 

yapılmasını sağlamak 

8. Optik cevap kâğıtlarının optik okuyucu ile okumak ve sınav sonuçlarını teknik destek 

ekibine ulaştırmak 

9. Maddi hata dilekçeleri geldiğinde optik cevap kâğıtlarını tekrar inceleyerek ilgililere 

bilgi vermek 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 

Sorumlulukları 
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Öğretim Görevlisi (Ders Dışı), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi 
Öğretim Görevlisi (Ders Dışı) / 

Teknik Destek 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları İdari personel 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi vizyonu, misyonu doğrultusunda teknik 

altyapı ve sorunlarla ile ilgili gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun 

olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Eğitmen ve öğrencilere Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile ilgili teknik destek 

sağlamak, 

2. Uzaktan Eğitim Sistemleri ( TEAMS, Moodle, ALMS ) bakım, takip, destek 

sağlamak, 

3. KAUZEM web sayfası içerik ve düzenlenmesini yapmak, 

4. Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki 

yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek, 

5. Amirlerince verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür, Müdür Yardımcısı 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

2. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

Sorumlulukları 

Öğretim görevlisi (Ders Dış), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Sistem Yönetim Personeli 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kullanılan sunucu, bilgisayar ve veri 

depolama sistemlerinin, ihtiyaç belirleme, tedarik, kurulum, konfigürasyon, kapasite 

planlama, performans ayarlamaları, yedekleme, yedeklerden geri dönme, vb. gibi teknik 

yönetim ve dokümantasyon fonksiyonlarını yerine getirme. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. LAN, WAN, ağ segmentleri, internet, intranet ve sistemlerini bilir. 

2. Sistem verimliliği hakkında bilgi sahibidir. 

3. Sunucularda oluşan veya oluşabilecek yazılımsal sorunları giderebilir. 

4. Donanımdan kaynaklanan problemleri tespit eder ve amirine bilgi verebilir. 

5. Sunucuları analiz eder, kurulum ve yapılandırma gibi süreçlerini gerçekleştirebilir. 

6. Sunucularında gerekli bakım ve yedekleme işlemlerini yapabilir. 

7. Gerekli olan sistemlerin alt yapısını kurabilir ve sistemi geliştirmek için planlama 

oluşturabilir. 

8. Sistem performansını üst düzeyde tutmak için merkezin tüm sistemlerini kontrol 

eder ve yönetir. 

Üst Yönetici 

Müdür, Müdür Yardımcısı 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

2. Linux işletim sistemleri hakkında deneyimlidir. 

3. Öğrenme yönetim sistemleri hakkında deneyimlidir. 

4. Veri tabanı yönetimi konusunda deneyimlidir. 

Sorumlulukları 

Sistem Yönetimi personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Memur / Personel İşleri 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları - 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli 

tüm personelle ilgili kayıtları tutar ve işlemleri yapar. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Müdürlüğümüzde görevli personelin özlük işlemlerini zamanında, düzenli ve 

giz1i1ik içerisinde yapmak. 

2. Müdürlüğümüzde görev yapan akademik ve idari personelin her biri için özlük 

dosyası hazırlamak. 

3. Akademik ve idari personelin izin takibini yapmak, izinlerini hazırlanacak kartlara 

işlemek, izin formlarını düzenlemek, kullanılan izinleri düzenli olarak kayıtlardan 

düşmek. 

4. Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak. 

5. Personel kimlik kartları ile ilgili Personel Daire Başkanlığıyla yazışmaları yapmak. 

6. Akademik ve idari personelin her türlü soruşturma dosyalarını hazırlamak, 

yazışmalarını yapmak. 

7. Akademik ve İdari personel hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını yazmak. 

8. Akademik ve idari personeli özlük hakları ile ilgili gerektiğinde bilgilendirmek. 

9. Akademik ve idari personel ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak ve dosyalamak. 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

Sorumlulukları 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Memur / Mali işler 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları - 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 

tahakkuk, satın alma ve bütçe plan işlemlerinin ilgili mevzuata göre yapılmasını sağlar. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Tahakkuk Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

1. Personelin emeklilik, nakil, askerlik, istifa, ücretsiz izin işlemlerini hazırlayıp ilgili 

birim ve kurumlara bildirmek. 

2. Personelin rapor borcu işlemlerini yapmak. 

3. Akademik Personelin Ek ders ve sınav ücreti için ücret onay çizelgesi, öğretim 

elemanları ek ders bildirim formları, puantajları hazırlamak ve gerekli düzeltmeleri 

yaptıktan sonra ödeme işlemlerini hazırlamak. 

4. Akademik personele Rektörlük bütçesinden ödenen yurtiçi ve yurtdışı geçici görev 

yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemlerini yapmak. 

5. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakların hazırlanması, takibinin yapılması ve 

ödeme belgelerinin hazırlanması. 

6. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerinin 

teslimini sağlamak. 

7. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve 

işlemleri yapmak. 

Satın alma Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

1. Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibini 

yapmak. 

2. Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması, satın alma oluru ve onay belgesini 

hazırlamak. 

3. Fakültemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın 

alma işlemlerini gerçekleştirmek. 

4. Satın alma birimi ile diğer birim, kurum ve kuruluşlarla “Resmi Yazışmalarda 

Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik” ve Devlet Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğine uygun olarak yazışmalar yapmak. 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

5. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini 

sağlamak. 

6. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili 

birime teslim işlemlerini sağlamak. 

7. Birimle ilgili her türlü evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak. 

8. Birimle ilgili evrak ve belgeleri standart dosya düzenine göre dosyalamak. 

9. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve 

işlemleri yapmak. 

Bütçe Plan Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

1. Muhasebe ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama, incelenmesi ile 

gerekli yazışmaları yapmak. 

2. Her yıl düzenli olarak, bir sonraki mali yılın bütçe taslağını hazırlamak. 

3. Ödenek durumlarını izlemek; serbest bırakma, aktarma ve ek ödenek taleplerinin 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesini sağlamak. 

4. Harcamalara ilişkin ödeme emirlerinin hazırlanmasını sağlamak. 

5. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. 

6. İlgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenli olarak takip etmek ve 

değişikliklerin uygulanmasını sağlamak. 

7. Faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak her türlü evrak ve dökümanı hazırlamak. 

8. Birimle ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalayarak arşivlemek. 

9. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri 

yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

6. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

7. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

8. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

Sorumlulukları 

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 

 

 

 



 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Memur / Taşınır İşleri 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları - 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan ve birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme ile ilgili kayıtları tutar 

ve işlemleri yapar. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Her türlü malzemenin giriş, çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapmak. 

2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine 

göndermek. 

5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

7. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirmek. 

8. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî 

stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak 

10. Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılmasına yardımcı olmak. 

11. Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarını incelemek. 

12. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini 

sağlamak. 

13. Uygunluk onay işlemlerini yapmak. 

14. Malzeme sayım işlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen süre ve talimatlar 

doğrultusunda yapmak. 

15. Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırmak. 
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16. Mali yılsonunda sayım cetvellerini hazırlamak. 

17. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 

18. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunmak. 

19. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri 

yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

Sorumlulukları 

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Memur / Yazı işleri 

Üst Yönetici / Yöneticileri Müdür, Müdür Yardımcıları 

Astları - 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin 

tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak. Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyonu, 

ders içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından 

sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ve fiziksel olarak gelen-giden evrakları 

kaydetmek, havale edilen evrakı ilgililere göndermek, 

2. Görev alanı ve Merkezin personel ile ilgili yazışmalarının düzenlenmesi, takip 

edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini faaliyetini yürütmek, 

3. İmzalanan evrakların ilgili yerlere zimmet, posta, e-mail, faks ile gönderilmesini 

sağlamak, 

4. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak, 

5. Yönetim kurulunda raportörlük yapmak, 

6. Gündeme alınan evrakları Merkez Müdürüne vermek, Kurul Kararlarını yazarak 

kararlarınv ekleri ile ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, 

7. Merkeze ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline 

geçmesini önlemek, 

8. Merkez Müdürünün onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 

9. Merkez personelinin izin /görev/ rapor dönüşü göreve başlama yazılarını takip etmek 

ve hazırlamak, 

10. Bütün görevlendirmeleri, rapor, izin alan personeli, işe başlama tarihlerini Personel 

Daire Başkanlığı’na bildirmek, 

11. Merkez ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistiki bilgileri 

tutmak, 

12. Yılsonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları zamanında 

imha etmek ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek, 

13. Görevleri ile ilgili faaliyetleri hakkında üstüne bilgi vermek, sorunları rapor etmek ve 

sistemin daha sağlıklı işleyebilmesi için görevleri ile ilgili üstlerine önerilerde 

bulunmak 
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14. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

15. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

Üst Yönetici 

Müdür, Müdür Yardımcısı 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

Sorumlulukları 

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 
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KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Kafkas Üniversitesi 

Birim KAUZEM Müdürlüğü 

Görevi Kısmi Zamanlı Öğrenci 

Üst Yönetici / Yöneticileri 
Müdür, Müdür Yardımcıları, 

diğer Personeller 

Astları - 

Bu görev tanımı formu; 

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Görevin Tanımı 

Üniversitemiz Birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan 

öğrenciyi ifade eder. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

9. Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev 

haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

10. Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde 

saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür. 

11. Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve 

birim amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü 

ve sorumludur. 

12. Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş 

disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi 

düzenlemelere uymak zorundadır. 

13. Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine 

teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 

zorundadır. 

14. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 

15. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer 

işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak. 

Üst Yönetici 

Müdür, Müdür Yardımcıları, Diğer Personeller 

Birime Bağlı İş Unvanları Nitelikleri 

5. Kafkas Üniversitesi öğrencisi olmak, 

Sorumlulukları 
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Kısmi Zamanlı Öğrenci, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA 

Müdür 

 


