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Bu görev tanımı  formu; 
26.12.2007 tarihli ve 	6738 sayı lı  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Iç Kontrol Standartları  Tebliği ite kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması , uygulanması, izlenmesi ve 
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

BIRIml Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı  

GÖREV ADI 

GÖREV ALANI 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, Öğrenci Işleri Daire Başkanlığının vizyonu ve misyonu doğnAtusunda mali 
kaynakların yönetimi ile ilgifı  gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimblik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacı yla çalışmalar yapmak. 

Öğrenci Işleri Daire Başkanına. Şube Müdürlerine ve $eflere karşı  sorumludur 

GÖREV şe 
SORUMLULUKLAR 

6. Eğitim-Öğretim Ofisi 
6.1. Öğrencilerin yeni kayı t, kabul ve ders durumları  ile ilgili gerekli işleri ve mezuniyet, kimlik, burs, mezunlann izlenmesi işlemlennl yürütmek Caere kullanı lan 
Öğrenci Bilgi Sistemi yazı lımm ı n sürekli olarak mavzualına uygun, ihtiyaca cevap verir şekilde çalışır olarak bulunması  sağlamak, 
5.2. Not bildirim ve not düzeltme formlannın Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrolünü yapmak, 
5.3. Akademik birimledmiz tarafından işlem yapı lan yatay geçiş, dikey geçiş  vb. yollarla Univemitemize kayı t yaptıran öğrencilerin önceki Oğrenimlerinin 
tanınmasına ilişkin kredi ve başan puanı  transfer' ve muafiyet işlemlerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzennden kontrolünü sağlamak, 
5.4. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci ve personele e:posta, kı sa mesaj (sms) ve durum yolu ile blgilendirme yapmak. 
6.5. Öğrencilere ve akademik birimlere ilişkin istatistiki vedleri hazırlamak. 
5.6. EBYS dışında düzenlenmesi gereken öğrenci belgesi ve transkrIpt vb. belgeler, düzenlarnek, 
5.7. Disiplin cezası  alan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi üzerinden rakibin' yapmak ve gerekli durumlarda YOK Başkanlığına bildirmek, 
5.8. Bologna süreci kapsamında yürütülen işleri takip etmek, 
59. Ulusal/uluslararası  üniversiteler ile diğer kurumikunduşlada yapı lacak/yapı lmış  işbidıği protokolleribri Iş  ve işlemlerini yürütmek. 
5.10. Öğrenci Bilgi Paketi içeriğinin hazı danması  konusunda sorumlu akademik personele destek vermek, 
5.11. Öğrenci Bilgi Paketinin Universitema internet sayfasında yayınlanmasını  ve içeriğinin güncel olmasını  sağlamak, 
5.12. YOK Başkanlığı  tarafından oluşturulan ve yayınlanan Studyınturkey.gov.tr  internet sayfasında, ünbersitemız ile Ilgili bilgilerin güncel olarak bulunmasını  
sağlamak, 
5.13. Sinop üniversitesi Mezun Takip Sistemi ile ilgili Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı  görev alanına giren iş  ve işlemleri yapmak. 
6. Uluslararası  (Yabancı  Uyruklu) Ögrenci Ofisi 
6.1. Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilerin kontenjan tespih, başvuruların kabulü, yerleştirme işlemleri ile kayı t ve kayıt sonrası  iş  ve işlemlerini yürütmek, 
6.2. Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilere danışmanlı k hizmeti vermek, 
6.3. Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilere ve akademik birimlere ilişkin Istatistia verilen hazırlamak, 
6.4. Türkiye Burslusu Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilerin iş  ve işlemlerini gerçekleştirmek, 
6.5. Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilerin Ikamet belgesi müracaatına ilişkin iş  ve işlemleri yürütmek ve Ilgili belgeleri Sinop Il Göç Idaresi Müdürlüğüne 
teslim etmek. 
6.6. Uluslararası  (yabancı  uyruklu) öğrencilere ilişkin kayıtlı  oldukları  Akademik Bidmlerden gelen durum değişikliklerini Il Göç Idaresi Müdürlüğüne bikfirmek, 
8. letaıl ve Mali Işler Ofisi 
8.1. Onivershemize kabul edilecek öğrencilere ilişkin konlenjanlann teklif, tespit ve tanımlann yapı lması  ile YOK ve ÖSYM Başkanlığına bildidlmesi iş  ve 
işlemlerini gerçekleştirmek. 
8.2. Öğrenim ücreti ve katkı  paylarının tahakkuk, taholat ve iade işlemlerini gemeklemirmesı  iş  ve işlemlerini yürütmek, 
8.3. Kredi ve burslar ile ilgili Iş  ve işlemlerini yürütmek, 
8.4. Birim harcama yetkilisi mutemetliği iş  ve işlemlerini yürütmek, 
8.5. Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak, 
8.6. Öğrencilere ve akademik birimlere ilişkin istatistik' veriler' hazırlamak. 
8.7. Başkardığıma personelinin taşınır (demlrbaş) işlemlerini takip etmek, 
8.8. Başkanlığıma hizmetlerinde kullanılan sarf malzemelerinin tespitini ve leder* işlemlerini yapmak, 
8.9. 667 sayılı  KHK Ile kapatı lan Üniversitelerin öğrencilerinden ÖSYM tarafından Üniversitemae yedeştirilenlerin ücretlerine ilişkin ve ıştemleri gerçekleştirmek, 
9.Y0K Bunalan Takip Şubesi 
9.1. YOK tarafından verilen burslara ilişkin Oniversitemiz bünyesinde yapı lması  gereken iş  ve işlemleri takip etmek ve yürütmek, 
9.2. EBYS üzerinden gereğine havale edilen yazı  ve dilekçalere ilişkin olarak iş, işlem ve yazışmaları  yapmak, 
9.3. Başkanlığımızın intemet sayfasının görev alanına giren kısımlannda veri gıda ve güncelleme yapmak, 
9.4 Socumluluğunda bulunan veya kullanımına verilen demirbaş  ve sarf malzemesini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanmak, gerektiğinde temizlik, bak ım ve 
onanmını  yapmak veya yapı lmasını  sağlamak, tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 
95. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimallanna uygun olarak yurülülmesıni sağlamak, 
9.6. Amirin vereceği diğer görevleri yapmak. 

ILGILI 
MEVZUAT 

2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu 

657 Sayılı  Devlet Menuırlan Kanunu 

2914 Sayılı  Yükseköğretim Personel Kanunu 

124 sayı lı  Yüksek Öğretim Ost Kuruluşlar, ile Yüksek Öğretim Kurumlarının Idari Teşkilatı  Hakkında KIIK 

6698 Sayılı  Kişisel Vefile4n Korunması  Kanunu 

5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

Üniversitelerde Akademik TeşkilAt Yönetmeliği 

Bu formda açıklanan görev Umumun okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 02101/2019 
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