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İÇ KONTROL STANDARTLARI

KOTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart 2.1-Etik Değerler ve Dürüstlük

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart-1 : Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
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ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MEVZUAT
Anayasa’nın 10’uncu, 29’uncu ve 137’nci maddesi.
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanun.
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun.
Sayıştay Kanunu
2443 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik.
Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge.(2007/1 - 2011/1 )
Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge.
24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı
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ULUSLARARASI ETİK MEVZUAT LİSTESİ

SIRA NO
1
2

3
4
5

MEVZUAT
OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi.( 4518
sayılı Kanunla onaylandı)
İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul
edilmesi. (24 Mart 2001)
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi.( 4852 sayılı Kanunla onaylandı)
Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanması. (10 Aralık 2003)
Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi. (5065sayılı Kanunla onaylandı)
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ETİK DEĞERLER BİLGİ KAYNAĞI LİSTESİ

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BİLGİ KAYNAĞININ ADI
Şeffaflık Derneği
Toplumsal Etik Derneği
Tüketici Koruma Derneği
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı
Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği
Yolsuzlukla Mücadele Derneği
Soysal Bilimler Araştırmaları Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Bilimler Akademisi
Etik Derneği

WEB ADRESİ
http://www.şeffaflik.org.tr
http://www.toplumsaletik.org.tr
http://www.tukoder.org.tr
http://www.tepav.org.tr
http://www.tesev.org.tr
http://www.tedmer.org.tr
http://www.vavek.org.tr
http://www.yolsuzluklamucadele.org.tr
http://www.sobisd.org.tr
http://www.biyoetik.org.tr
http://www.tuba.org.tr
http://www.etikder.org.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve
toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve
uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir
çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf
etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve
diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve
hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Adı Soyadı :

Standart 2.2-Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler.
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Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon
yapısı oluşturulmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve
duyurulmalıdır.
2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve
personele bildirilmelidir.
2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama
2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİSYON- VİZYON- TEMEL DEĞERLERİ

Misyonumuz
Evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip, özgüvenli, girişimci
ve donanımlı bireyler yetiştiren; kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ve refahına katkıyı
önceleyen, Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olmak.
Vizyonumuz
Bilgi ve teknoloji üreterek bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında ilkler ve medeniyetler şehri Uşak’a öncülük eden ve bölge
ekonomisinin rekabet gücünü artıran; tercih edilen mezunlar yetiştiren uluslararası saygınlıkta bir üniversite olmak.
Temel Değerlerimiz
Öğrenci Merkezli Yönetim Anlayışını,
Aklın ve Bilimin Işığında;
Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi,
toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine katkı sunacak çalışmalar yapmayı temel değerlerimiz olarak
görmekteyiz.
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MİSYON VE VİZYONU

Misyonumuz
Aklın ve bilimin ışığında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alan, kültürel değerlerimizi koruyan, yaşatan, üniversitemizin ihtisaslaşmasına
şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, ülkesine ve dünyaya faydalı, yenilikçi, yaratıcı ve üretken sanatçı ve tasarımcılar
kazandırmaktır.
Vizyonumuz
Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla eğitim anlayışını ve olanaklarını devamlı olarak geliştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda kültürel, sanatsal
ve akademik başarılarla Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin etki alanını genişleterek, tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.
Temel Değerlerimiz
-

Toplumsal sorumluluk, Her bireyin yeteneğine, bakış açısına göre farkındalıklara saygı duymak,Yaratıcılık,Özgünlük,Kalite ve
sürdürülebilirlik,Yenilikçi, Geçmişine ve kültürüne sahip çıkmak

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI

Dekan
Fakülte Kurulu

Fakülte Sekreteri

Dekan Yardımcısı
(İdari İşlerden Sorumlu)

Fakülte Yönetim
Kurulu

Dekan Yardımcısı
(Akademik İşlerden Sorumlu)

Eğitim-Öğretim İşleri

Personel İşleri

Öğrenci İşleri

Tahakkuk ve
Mali İşler

Taşınır Kayıt
İşleri

Bölüm
Sekreterliği

Moda Tasarım Bölümü
Moda Tasarım A.S.D
Moda Tasarımı Programı
Tekstil ve Deri Moda Tasarımı Programı
Seramik Bölümü
Seramik A.S.D
Seramik Programı
Resim Bölümü
Resim A.S.D.
Resim Programı
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk El Sanatları Programı
Çini ve Çini Onarımları A.S.D
Tezhip A.S.D
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri A.S.D
Grafik Bölümü
Grafik A.B.D
Grafik Programı
Müzik Bölümü
Müzik A.B.D
Müzik Programı

Temel Eğitim Bölümü
Temel Sanat Eğitimi A.S.D
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DEKAN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Dekan

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Rektör
Kendine Bağlı Kadrolar: Fakülte Personeli
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Dekan Yardımcısı
İŞİN TEMEL FONKSİYONU: Fakültenin işleyiş ve çalışma düzeninin sevk ve idaresi.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
kapsamında yürüteceği görevler:
(1)Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2)Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre
rapor vermek,
(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte
bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğüne sunmak,
(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinden genel gözetim ve denetim görevini
yapmak,
(5)İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
YETKİLERİ:
(1)Fakülte Personelini sevk ve idare etmek.
(2)Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.

(3)Fakülte Personelinin yıllık izinlerini onaylamak.
(4)Fakülte yazışmalarını ilgili birimlere havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak.
(5)Personelin Sicil Raporlarını doldurmak.
(6)Birimi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
(7)Bütçe, plan, program ve faaliyetleri incelemek, değişiklikleri yapmak isten,len birime sunmak.

SORUMLULUK:
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve
geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal
hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur
ATANMA:
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversitenin içinden veya
dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile
atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
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DEKAN YARDIMCISI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Dekan Yardımcısı

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Dekan
Kendine Bağlı Kadrolar: Fakülte Personeli
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Dekan Yardımcısı
İŞİN TEMEL FONKSİYONU: Fakültenin işleyiş ve çalışma düzeninin sevk ve idaresi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
kapsamında yürüteceği görevler:
(1)Dekanın görevi başında olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek.
(2)Dekanın kendisine yazılı olarak devrettiği konularda yetkisini kullanmak.
(3) Dekana çalışmalarında yardımcı olmak.
(4) Burs Komisyonlarına, Satınalma Komisyonlarına ve Muayene Kabul Komisyonlarına başkanlık
etmek
(5) Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
(6) Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada dekan ve fakülte sekreterine yardımcı olmak
(7)İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

YETKİLERİ:
(1)Fakülte Personelini sevk ve idare etmek.
(2)Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.
(3)Emrindeki personele iş dağılımı yapmak.
(4)Fakülte yazışmalarını ilgili birimlere havale etmek ve yapılan yazışmaları paraflamak.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerin kullanılmasından dekana karşı sorumludur
ATANMA:
Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin
aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü
hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona
erer.
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BÖLÜM BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Bölüm Başkanı

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Dekan
Kendine Bağlı Kadrolar: Bölüm Öğretim Elemanları
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Bölüm Başkan Yardımcısı.
İŞİN TEMEL FONKSİYONU: Bölümdeki işleyiş ve çalışma düzeninin sevk ve idaresi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER
(1)Fakülte Kurullarına katılarak bölümü temsil etmek.
(2)Bölümdeki ders programlarının ve ders dağılımlarının planlanması ve hazırlanması.
(3) Bölüm Kuruluna başkanlık etmek.
(4) Bölümde bulunana Öğretim Elemanlarının izlenmesi ve takibini yapmak.
(5)Ders sınavlarının düzeninin sağlamak.
(6) Özel Yetenek Sınavı hazırlıklarını yapmak.
(7)Eğitim-Öğretim yılı sonunda eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ve bir sonraki eğitim-öğretim
yılı yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili raporu Dekana sunmak.
(8) Bölümdeki akademik personelin görev süresi uzatımı ile ilgili görüşünü Dekanlığa bildirmek.
(9) Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli yürütülmesini sağlamak.

YETKİLERİ:
(1)Bölüm Personelini sevk ve idare etmek.
(2)Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.
(3)Bölüm personelinin izinlerini planlamak ve imzalamak.
(4)Bölüm yazışmalarını ilgili birimlere havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak.
(5) Personele iş dağılımı yapmak ve denetlemek.
(6) Katılma imkanı bulunmadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek.
(7)Yazılı veya sözlü olarak kendisini gelen konuları sonuçlandırmak.
(8)Gerektiğinde üst yöneticileri bilgilendirmek.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerin kullanılmasından dekana karşı sorumludur
ATANMA:
Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçentlerinde
bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından dekan tarafından, üç yıl süre ile atanır ve bu atama
rektörlüğe bildirilir. Süresi biten başkan yeniden atanabilir.
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV ÜNVANI : Araştırma Görevlisi

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Dekan, Bölüm Başkanı
Kendine Bağlı Kadrolar:
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:
İŞİN TEMEL FONKSİYONU: Öğretim Yardımcılığı.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER
(1)Yüksek öğretim kurumlarında ve 2547 sayılı Kanun’daki amaç ve ilkeler doğrultusunda
kendisine verilen görevleri yapmak..
(2) Öğrencilere yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
(3)Bilimsel ve Sanatsal Araştırma ve yayınlar yapmak.
(4) Akademik faaliyetlerin organizasyonlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
(5) Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde yardımcı olmak.
(6) Fakültede, yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerin kullanılmasından Bölüm Başkanı ve Dekana karşı
sorumludur
ATANMA:
Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine
rektörün onayı ile2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesine istinaden atanır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

FAKÜLTE SEKRETERİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Fakülte Sekreteri

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Dekan
Kendine Bağlı Kadrolar: Fakülte İdari Personeli
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Şef
İŞİN TEMEL FONKSİYONU: Fakültedeki idari ve teknik hizmetlerin sevk ve idaresi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER
(1)Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda gündemi oluşturmak ve Raportörlük yapmak.
(2)Fakülte içinde ve dışında yatay ilişkileri sağlamak
(3) Fakültede kesintisiz hizmetin yürütülmesini sağlamak.
(4) Gelen yazıları paraflamak, tasnif etmek ve dekana iletmek
(5) Fakülte ile ilgili yazışmaları yapmak.
(6) Emrindeki personele iş dağılımı yaparak sonuçlarını almak.
(7)Bütçe imkanları doğrultusunda fakülte ihtiyaçlarını tespit ederek alınmasını sağlamak.
(8)İdari ve teknik personel arasında eş güdümü sağlamak,işlerin düzenli yürümesi için izinlerini
ayarlamak
(9)Gerçekleştirme Görevliliği ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerin kullanılmasından dekana karşı sorumludur
ATANMA: 2547 sayılı Kanun’un 52. Maddesi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Memur/Bilgisayar İşletmeni

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Öğrenci İşleri Bürosu
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Fakülte Sekreteri-Dekan
Kendine Bağlı Kadrolar:
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Memur
İŞİN TEMEL FONKSİYONU:Öğrenci İşlerine ait işlem ve hizmetlerin yerine getirilmesi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
GÖREVLER

(1) Öğrencilerin fakülteye ve yerleşmiş olduğu bölüme kayıt işlemlerini yapmak.
(2) Kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme,
yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek, dokümanlarını hazırlamak.
(3) Bölüm Sekreterliği ve Yazı İşleri Birimi ile koordineli olarak ders görevlendirmeleri ile
ilgili işleri yapmak.
(4) Eğitim-öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden
istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.
(5) ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA Programları çerçevesinde diğer üniversiteye
giden ve gelen öğrencilerle ilgili evrak işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.
(6) Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme
tanımlamak.
(7) KYK burs dökümünün sistemde güncel tutulmasını sağlamak.
(8) Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.
(9) Bölümlerin sınav programlarını ilan etmek, öğrencilere duyurmak, vize-final oranlarını
ile ilgili işlemleri sisteme girmek.
(10)Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili
birimlere ve öğrencilere bildirmek.
(11)Tek ders sınavları ile ilgili duyuruların yapılması, başvuruların dosyalanması ve diğer
işlemleri yapmak.
(12)Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları
yapmak.
(13)Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
(14)Öğrencilerle ilgili duyuruları yapmak.
(15)Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak.
(16)Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlemek.
(17)Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
(18)Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
(19)Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının
bilgilerini öğrenci bilgi sistemi veri tabanına girmek.
(20)Sistemde yüklü müfredatları kontrol ederek hatalı olanlar hakkında bölüm başkanına
bilgi vermek. Hataları düzeltmek.
(21)Staj işlemlerinde bölüm sekreterliği ve yazı işleri birimi ile koordineli çalışmak.
(22)İş verimliliği açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.
(23)Öğrencilerle ilgili alınmış olan Fakülte kurul ve komisyonların kararlarının düzenli bir
şekilde dosyalama ve arşivleme işlerinin yapmak.Öğrenci özlük dosyasına koymak. Öğrenci
işleri Bilgi Sistemine girişini yapmak.
24)Fakülteye yeni atanmış olan akademik personelin sisteme girişini yapmak.
(25)Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek.
(26)Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe”
uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını
sağlamak.
(27)Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri
ile birlikte açıklamak.
(28)Bulunmadığı zamanlarda yazı işleri ve bölüm sekreterliği birimlerinin işlerini yürütmek.

(29)Üst yönetici tarafından verilecek idari görevleri yerine getirmek.
(30) Saklama süresi sona ermiş olan sınav evraklarının takibini yapmak, imha edilmesi için
gerekli yazışmaları yürütmek.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karşı sorumludur

ATANMA:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ,Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek

Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

SEKRETERLİK
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Memur

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Dekanlık
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul:Dekan ve Fakülte Sekreteri
Kendine Bağlı Kadrolar:
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Fakülte Sekreterince görevlendirilen kişi
İŞİN TEMEL FONKSİYONU:Dekanlığın sekreterlik işlerinin yürütülmesi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
(1)Dekanlığa gelen telefonlara bakmak, telefon görüşmelerini düzenli bir şekilde yürütmek,
(2) Fakültenin görev alanı ile ilgili şehir içi ve şehirlerarası telefon rehberini hazırlamak,
(3) Fakülte Dekanlığına gelen ziyaretçilere refakat etmek,
(4) Dekanlığımız sekretarya işlemlerini yürütmek
(5) Toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek,
(6) Resmi protokol gereği özel günleri not almak ve dekanlığa bilgi vermek,
(7)Fakülte Dekanlığı tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kişilere
iletmek,
(8)Fakülte Dekanlığı tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazmak, kutlama ve
teşekkür gibi özel yazışmaları yapmak,

(9) Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği
olanları korumak için gerekli önlemleri almak,
(10)Sekreterlik bürosu ve Fakülte Dekanlığına ait odalarda ki demirbaş ve her çeşit
malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yaptırılmasını sağlamak,
(11) Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
(12) Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
(13) Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını
sağlamak,
(14) Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri
yapmak,

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur

ATANMA: Fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili
müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin
önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

YAZI İŞLERİ BİRİMİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Memur

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Yazı/Evrak Kayıt/Özlük İşleri Bürosu
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Fakülte Sekreteri
Kendine Bağlı Kadrolar:
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Memur
İŞİN TEMEL FONKSİYONU:Dekanlığın yazışmaları ve evrak kayıt işlerinin
yürütülmesi.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
1. Fakültenin birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetimi ve İmza
Yetkileri Yönergesi” hükümlerine uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları
hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.
2. Gelen-giden evrakı kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere göndermek, iç ve dış
posta işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
3. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul ve
komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak,
gündem evraklarını Fakülte Sekreterine vermek,
4. Kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde yazılmasını, dosyalama ve arşivleme
işlerinin yapmak.Kararların ekleri ile birlikte ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.
5. Fakültede oluşturulan kurul ve komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek.
6. Fakülteye ve Fakülte personellerine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline
geçmesini önlemek. Fakülte Sekreteri veya Dekanın onayı olmadan kişilere bilgi ve belge
vermemek.
7. Akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve
sonuçlandırılmasını sağlamak.
8. Kültürel faaliyetlerinin tarihlerini Bölüm Sekreterliği ve Öğrenci İşleri Birimi ile koordineli
olarak birimlere bildirmek, Fakülte ile ilgili duyuruların yapılmasını ve afişlerin gerekli yerlere
asılmasını takip etmek.

9. Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak.
10. Arşiv ve imha işlemlerini İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek.
11. “Standart Dosyalama Planı”na uygun olarak dosyalama sistemini oluşturmak ve evrakları
dosyalamak.
12. Kişilerin ya da öğrenci topluluklarının stant açma ve tanıtım yapma taleplerini topluluk
danışmanları, Bölüm Sekreterliği ve Öğrenci İşleri Birimi ile koordineli olarak takip etmek, ilgili
birimlere yazışma işlemlerini yürütmek.
13. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
14. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.
15. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile
birlikte açıklamak.
16. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek.
17. İdari ve akademik personelin izin, rapor, görev, tayin, terfi, istifa, askerlik, doğum, ölüm,
evlenme, emeklilik gibi özlük işlemleri ile ilgili yazışmalarını ilgili birimlere yapmak,
süreçleri takip ederek tamamlanmasını sağlamak ve tamamlamak. Görevini 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek.
18. Bölüm Sekreterliği ve Öğrenci İşleri Birimlerinde görevli olan personelin izinli ve raporlu
olduğu dönemlerde o birimlere ait iş ve işlemleri yürütmek.
19. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
20. Akademik kadro ilanı ve kadro atama ile ilgili yazışmaları, iş ve işlemleri ilgili mevzuat
hükümlerine ve Üniversitemiz “ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”
hükümlerine göre yürütmek.
21. Bölüm Sekreterliği ile koordineli olarak yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler ile ilgili işlemleri
ve yazışmaları Üniversitemiz “ Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme
Yönergesi” hükümlerine göre yapmak.
22. Sözleşmeli akademik personelin görev sürelerinin takibini yapmak. Fakülte Sekreteri ve
Dekanı bilgilendirmek Bölüm Sekreterliği ile koordineli olarak görev süresi uzatımları ile
ilgili işlemlerin yazışmalarını yapmak.
23. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Başkanlığı, Üniversite Senato Temsilciliği
gibi işlemlerin sürelerini takip ederek, Fakülte Sekreteri ve Dekana bilgi vermek.

SORUMLULUK:
Görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur

ATANMA: Fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili
müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin
önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Memur

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:Bölüm Sekreterliği
Bağlı Olduğu Kişi/Kurul: Bölüm Başkanlıkları/Fakülte Sekreteri/Dekan
Kendine Bağlı Kadrolar:
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi:Memur
İŞİN TEMEL FONKSİYONU:Bölüm Başkanlıklarının yazışmaları ve evrak kayıt işlerinin
yürütülmesi.

1. Bölüm Başkanlıklarında yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak
yapılması için bölüm başkanlıklarını ve fakülte sekreterini ve dekanı bilgilendirir.
2. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, cevap
verilmesi gereken yazıları gününde yazarak dekanlık makamına iletir.
3. Bölüm personeliyle ilgili tüm duyuruları yapar.
4. Dekanlıktan gelen öğrenci ve personelle ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını
ilgili öğretim elemanlarına duyurur ve diğer birimlere yazışma işlemlerini yürütür.
5. Ders planları, ders yükleri, ders görevlendirmeleri, yarıyıllık ders planları,
görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü
değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerini bölüm kurul kararı alarak dekanlığa
bildirir.
6. Yatay geçiş başvuruları işlemleri yazışmalarını yapar.
7. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını yazılı olarak iletir.
8. Bölümlerle ilgili gelen ve giden evrakların kaydı ile sevk edilen evrakların dağıtım
işlerini yapar, yazışmalarını dosyalar.
9. Bölümle ilgili toplantı duyurularını yapar.
10. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
11. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb.
yazılarını ve izin dönüşlerinde göreve başlamalarını ilgili birimlere yazar.

12. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazıları
Üniversitemiz “ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümleri ve
eklerine göre hazırlayarak dekanlığa bildirir.
13. Yeni kayıt ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin bir önceki öğrenim kurumunda
gördükleri derslerden muafiyet ve intibak talep dilekçelerini işleme alarak Bölüm
Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte
Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere üst yazı ile Dekanlık Makamına sunar.
14. Bölümlerin vize ve final oranlarını üst yazı ile Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.
15. Öğretim elemanlarının görevlendirme tekliflerini Üniversitemiz “Akademik
Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi” hükümlerine göre
hazırlayarak ekleri ile birlikte Dekanlık Makamına yazışma işlemlerini yapar
16. Öğretim elemanlarının görevlendirme, rapor vb sebeplerle yapamamış olduğu
derslerin telafilerini Üniversitemiz standart formlarına uygun olarak hazırlanmasını
sağlayarak Dekanlık Makamına yazışma işlemlerini yürütür.
17. Her öğretim yılı başında Bölüm Başkanlıklarının tespit ettiği güncel danışman
öğretim elemanlarının listesini Dekanlık Makamına üst yazı ile bildirir.
18. Bölümlerin dosyalama işlemlerini ve arşivleme işlemlerini yapar.
19. Görev alanıyla ilgili olarak Bölüm Sekreterliğini ilgilendiren tüm postaların
hazırlanması ve gönderilmesinden sorumludur.
20. Bölümlerde görev yapan akademik personelin listelerini hazırlar ve güncel
tutulmasını sağlar.
21. Yeni bölüm teklifleri ve öğrenim protokolleri için gerekli yazışmaları yapar.
22. Öğrencilerin not itirazlarına ilişkin işlemlerini tamamlayarak Dekanlık Makamına üst
yazı ile bildirir.
23. Bilgi edinme ile ilgili işlemleri yaparlar.
24. İşlerin aksamadan sürdürülebilmesi için Fakülte Sekreteri ve Bölüm Başkanı ile
koordineli bir biçimde çalışır.
25. Dekanlığın ve bölüm başkanının vereceği diğer işleri yapar.
26. Görevi başında olmadığı zamanlarda öğrenci işleri birimi ve yazı işleri biriminin
görevlerini yürütür.
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FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Fakülte Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım

etmek,
(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek,
(6) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.
ATANMA: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için

seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu
dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma
grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
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FAKÜLTE KURULU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Fakülte Kurulu

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
(1) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2)Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3)İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmaktır.

(4) Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli
gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

ATANMA: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile

varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl içinde fakültedeki
profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki,
yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinde oluşur.
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BÖLÜM KURULU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV ÜNVANI : Bölüm Kurulu

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

(1)Bölüm Başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim
yılı süresince ayda en az bir defa toplanır.
(2)Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitimöğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel
imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının
hazırlanması hususunda görüş bildirir.
(4)Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra
uygulanır.
ATANMA: Bölüm Kurulu; tek Anabilim veya Anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm

başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve
okutmanlardan, birden fazla anabilim veya Anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm
başkan yardımcıları ile anabilim veya Anasanat dalı başkanlarından oluşur
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AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ FORMU
Bölümü

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

Akademik Personel
Prof. İsmail YARDIMCI

SERAMİK

Prof. İsmail
YARDIMCI

SERAMİK

Bölümü

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

GELENEKSEL TÜRK EL
SANATLARI

Prof. Dr. Bilal
SEZER

GELENEKSEL
TÜRK EL
SANATLARI

Bölümü

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

RESİM

Yrd. Doç. Zafer
GÜNGEN

RESİM

Doç.Dr.Şefik Baran TARHAN
Dr. Öğr.Üyesi Şirin KOÇAK ÖZESKİCİ
Dr. Öğr.Üyesi Müge TARHAN
Öğr.Gör.Ömer GÖRKEM
Öğr.Gör. İ.Vefa İRDELP
Öğr.Gör.Yasemin BOL
Öğr.Gör.Onur FINDIK
Arş.Gör. Beril GÖKAKIN
Öğr.Gör. Celal AVCIOĞLU
Öğr.Gör. Özkan BALI
Öğr.Gör. Melike NÜKTE
Akademik Personel
Prof. Dr. Bilal SEZER
Dr. Öğr.Üyesi Hasan AKDAĞ
Dr. Öğr.Üyesi Ezgi GÖKÇE
Öğr.Gör. Yeşim AKSOY ŞAŞTIM
Öğr.Gör.Onur ALTINTUĞ

Akademik Personel
Doç.Dr.Nazan DÜZ
Dr. Öğr.Üyesi Zafer GÜNGEN
Öğr.Gör.Evrim ÖZESKİCİ
Arş.Gör. Ahu AKKAN
Arş.Gör. Çağıl Sezin ÖZDEMİR

Bölümü

Bölüm Başkanı

MODA TASARIMI

Yrd.Doç.Dr.
Şengül EROL

Bölümü

Ana Sanat Dalı

MODA
TASARIMI

Akademik Personel
Prof.Dr.Şebnem Ruhsar TEMİR
GÖKÇELİ
Dr. Öğr.Üyesi Beyhan PAMUK
Dr. Öğr.Üyesi Şengül EROL
Dr. Öğr.Üyesi Deniz GÜRLER
KARAMAN
Dr.Öğr.Üyesi Saniye Çiğdem KOÇAK
Dr.Öğr.Üyesi Salimeh AMANJANİ
Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN
Öğr.Gör. Esra SUNERLİ
Öğr.Gör.Sinem ÜREL

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

Akademik Personel

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

Akademik Personel
Prof.Dr.İncilay YURDAKUL

MÜZİK

Bölümü

GRAFİK

Bölümü

Bölüm Başkanı

Ana Sanat Dalı

TEMEL
TEMEL EĞİTİM
EĞİTİM

Akademik Personel
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İDARİ PERSONEL LİSTESİ FORMU

SIRA

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Alpaslan GÜÇLÜ

Fakülte Sekreteri

2

Neziha KIZILDAĞ

Memur

3

Tuğba AKYÜZ DALKIRAN

Memur

4

TÜLAY DENGİZ PÜR

5

Burcu DOĞAN

Bilgisayar İşl.
Tekniker

YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETLER
Fakülte Sekreteri Görev Yetki ve Sorumluluk Formundaki
Hizmetler
Sekreterlik, Personel işleri, Yazı İşleri Evrak Kayıt
Bürolarının Görev Yetki ve Sorumluluk Formundaki
Hizmetler
Öğrenci İşleri, Personel işleri, Yazı İşleri ,Evrak Kayıt
Bürolarının Görev Yetki ve Sorumluluk Formundaki
Hizmetler
Öğrenci İşleri, Personel işleri, Yazı İşleri Evrak Kayıt
Bürolarının Görev Yetki ve Sorumluluk Formundaki
Hizmetler
Seramik Atölyesinin idaresi her türlü işlemleri.
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HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Hiç yapılmaması, hatalı / Geç Yapılması Durumunda Kurumun İşleyişini aksatacak hassas işler
Dekan
(1)Fakültenin, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde sevk ve idaresinin sağlanması.
(2)Akademik Personelin gizli sicil notlarını doldurmak.
(3) Gerektiğinde fakülte ve üniversite ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
(4)Akademik ve idari personel ihtiyacı tayin, terfi, cezalandırma, işten çıkarma vb. konuları inceleyerek, gereğini yapmak ve görüş ve teklifini sunmak.
(5)Fakülte genelinde gözetim ve denetim görevini yürütmek.
(6)2547 sayılı YÖK Kanunu ve bağlayıcı mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yapmak.
Dekan Yardımcısı
1)Dekanın görevi başında olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek.
(2)Dekanın kendisine yazılı olarak devrettiği konularda yetkisini kullanmak.
(3) Dekana çalışmalarında yardımcı olmak.
(4) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

Öğretim Elemanı
Yüksek öğretim kurumlarında ve 2547 sayılı Kanun’daki amaç ve ilkeler doğrultusunda kendisine verilen görevleri yapmak..

Fakülte Sekreteri
(1)Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda gündemi oluşturmak ve Raportörlük yapmak.
(2) Fakülte ile ilgili yazışmaları yapmak, Bütçe imkanları doğrultusunda fakülte ihtiyaçlarını tespit ederek alınmasını sağlamak.
(3)İdari ve teknik personel arasında eş güdümü sağlamak, çalışmaları planlamak, işlerin kesintisiz düzenli yürümesini sağlamak ve personelin izinlerini
ayarlamak

(4)İdarenin amaçları ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı önlemleri almak.
Personel Özlük İşleri Birimi
(1) Fakültemize açıktan veya naklen atanan personelin atama işlemleri ile ilgili her türlü işin yapılması.
(2)Askere giden personelin askerlikle ilgili tüm işlemlerini takip etmek.
(3)Göreve başlayan ve ayrılan personelin gerekli yerlere bildiriminin yapılması.
(4) Personel özlük dosyalarının tutulması ve muhafazası.
Evrak Kayıt/ Yazı İşleri/ Gelen-Giden Evrak
(1)Gelen ve giden evrak, posta, iç ve dış zimmet kayıt defterlerini tutmak ve muhafazasını sağlamak.
(2)Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapmak,
(3) İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak,
(4)Dışarıdan gelen havalesi yapılan Ek dosyası bulunan evrakların ilgili birimlere bekletilmeksizin İVEDİ bir şekilde vermek,

(5)Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek,
(6)Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip
gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek,
(7)Sadece Dekan ve Dekanın yetkilendirdiği görevlilerden başkasına gösterilmeyecek gizli yazı ve belgelerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
(8)Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek,
(9)2005 yılında Başbakanlıkça 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Standart Dosya Planı” 2005/7 sayılı Genelge esaslarına
göre dosya düzenlemelerini yapmak,
(10)Yazıları ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
(11)Fakülte içi ve dışı genel yazışmaları düzenli olarak takip etmek ve ilgili yazışmaları yaparak dosyalamak.
(12)Fakülte Yönetim, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemlerini yazmak, alınan kararları yazmak ve dosyalamak.

Öğrenci İşleri
(1) Özel Yetenek Sınavı Sonucu yerleştirilen öğrencilerin, Özel Yetenek Sınav Uygulama Esasları ve Sınav Yönergesinde belirtilen şekilde
evraklarının kontrol edilerek kayıt işlemlerinin yapılması.
(2)Yatay ve dikey geçişle gelen ve giden öğrencilere ait işlerin yapılması.
(3) Kayıt dondurma, kayıt sildirmeye ilişkin işlemlerin yapılması.
(4)Askerlik tecil işlemlerinin yapılması ve mezun öğrencilerin Askerlik Şubesine bildirilmesi.
(5)Mezuniyet ve diploma ile ilgili işlemler.
(6) Staj İşlemleri.

Mali İşler(Merkezi Tahakkuk Birimi)
(3) İcra ödeme ve kesintilerinin takibi.
(1) Akademik ve İdari Personelin bütün mali hakları ile ilgili işlemlerin yapılması.
(2) Akademik- İdari Personelin ve staj gören öğrencilerin SGK işlemlerinin yapılması.
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BİRİM HİZMET STANDARTLARI

Sıra No

1

Hizmet Adı

Özel Yetenek Sınavları Ön
Kayıt İşlemleri

İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler
(1) Adaylar Özel Yetenek Sınavı başvuru işlemlerini her yıl güncellenen “Uşak Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esasları”
nda
düzenlenen
tarihler
arasında
internet
ortamından
ve
obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapacaklardır. Şahsen ve posta
yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların sisteme giriş yapabilmesi için
geçerli bir e-mail adreslerinin olması gerekmektedir. Sisteme giriş şifresi adayın e-mail
adresine gelmektedir.
(2) Başvuru sırasında sisteme taranıp ve yüklenmesi gereken belgeler aşağıda düzenlenmiş
olup, gerekli olan belge ve sınav ile ilgili düzenlemeler“Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esasları” nda her yıl
güncellenerek Uşak Üniversitesi Web sitesinde sınavın yapılmadan önce ilan edilmektedir.
İstenilen belge ve bilgilerde değişiklik yapılabilir.
(3) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla ait sınav sonuç belgesi.
(4) TC Kimlik Belgesi.(Kimlik Belgesinde TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır)
(5) Lise Diploması ve Öğrenci Belgesi.(Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı
öğrenciler bağlı bulunduğu üniversite tarafından aslı gibidir onaylı belge sunmalıdır)
(6) Lise Diploması yada Geçici Mezuniyet Belgesi.(Aslı gibidir onaylı olmalıdır.)
(7) Vesikalık fotoğraf.(Sisteme yüklenecek olan fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş ve adayı
kolayca tanıtabilecek şekilde cepheden çekilmiş olmalıdır.)

Hizmet(En Geç)
Tamamlanma Süresi

“Uşak Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel
Yetenek Sınavına
Öğrenci Alımı ve
Sınav Uygulama
Esasları” nda
düzenlenen tarihler
arasında.

(8) İstenilen bilgi ve formlar sisteme girilip, taranıp yüklendikten sonra kaydet butonu
tıklanarak kayıt işlemi tamamlanacak ve yazdır butonu tıklanarak girilmiş olan bilgilerin
dökümünü gösteren çıktı alınacaktır.
(9)Alınmış olan çıktı sınava giriş belgesi olarak kullanılacak ve sınav sonrasında fakülte
dekanlığında kalacaktır. İnternet çıktısındaki bilgi ve belgelerin doğruluğundan aday
sorumludur. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum
görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem
yapılması yoluna gidilir. Ön kayıt bilgileri ve belgelerinin kesin kayıt esnasında ibraz edilmesi
gerekmektedir.
(10) Sınavın yapıldığı yıla ait ÖSYS kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek
bütün konular, Özel Yetenek Sınavı ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir.

2

Akademik Personel Görev
Süresi Uzatımı

3

Görevlendirmeler

4

Ders Kayıtları

(1) Akademik personelin faaliyet raporunu ekleyerek bölüm başkanlığına yazılmış olduğu
dilekçe.Akademik kadroya göre değişiklik göstermektedir.Uşak Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ve Puan kriterleri(Yönergedeki hükümlere göre
gerekli ise mevcut çalışanların ilk süre uzatımı ve ilk atamalar vb.)
(2) Bölüm Başkanlığının dekanlığa görüş yazısı.
(3) Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.
(4) Yönetim Kurulu Kararının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yazılması.
(5) Rektörlüğün Dekanlığa cevabi yazısı.
(1) Dilekçe ve ilgili faaliyetin türü ve süresini belirten belgenin(Davet mektubu/ilgili belge)
bölüm başkanlığına verilmesi.(Uşak Üniversitesi Senatosunun 07.08.2018 tarih ve 2018/110
sayılı senato kararında belirtilen şartlara ve kurallara uygun olmalıdır.)
(2) Görevlendirme istek yazısının ilgili bölüm başkanlığının dekanlığa yazılması.
(3)Yönetim Kurulu Kararı(Gerekli ise)
(4) Dekanlıkça görevlendirme için Rektörlükten OLUR alınması(Gerekli ise)
(5) Görevlendirme istek yazısının sonucunun dekanlıkça bölüm başkanlığına yazılması.
(6) İlgili yazının sonucunun bölüm başkanlığınca talep eden personele tebliği.
(1) 28 Ağustos 2014 tarih 29102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Uşak Üniversitesi
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 12. Maddesinde belirtilen işlemler.

2 Ay

1 Ay (Bütçenin ilgili
kaleminde para olması
durumunda
ödeme
yapılır)

Uşak Üniversitesi web
sitesinde Akademik

5

Diğer Kurumlarla Yapılan
Yazışmalar

6

Sınav Sonuçları İlanı

7

Yönetim Kurulu Kararı
Yazışmaları
Üniversite Kesin Kayıt
İşlemleri

8

(2) İlgili yönetmeliğe Üniversitemiz web sayfasından sırası ile( İdari Birimler-Daire Takvimin başlığı
Başkanlıkları-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Mevzuat-Yönetmelikler-“Uşak Üniversitesi altında belirten sürede.
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”(2014-2015) tıklanarak ulaşılabilir.
5 gün
Periyodik
İlgili gelen yazı
yazılar(Talep edilen
sürede)
“Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinin 8. Bendi.
Son sınav tarihinden
itibaren 7 gün içinde
Yönetim Kurulunun
toplanma tarihine göre.
Her yıl güncellenen
(1) Sınavın yapıldığı yılın Sınav Sonuç Belgesi,
Güzel Sanatlar
Fakültesi Özel
(2) Lise diploması yada yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi.(Aslı gibidir onaylı olmalıdır.) Yetenek Sınavına
Öğrenci Alımı ve
(3) Adayı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 12 adet
Sınav Uygulama
4.5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
Esaslarında belirtilen
tarihler arasında.
(4) Ön kayıt Formu
(5) Askerlik durum beyanı.(Gerekli olan öğrencilerde)
(6) Ayrıca Uşak Üniversitesi tarafından ilan edilen diğer belgeler.
(7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

9

Öğrenci Kayıt Dondurma
İşlemleri
Öğrenci Kayıt Sildirme
İşlemleri.

(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 13 ve 14. Maddesindeki
gerekli belge ve işlemler.
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 27. Maddesindeki gerekli
belge ve işlemler.
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(2) Öğrencinin vermiş olduğu kayıt sildirme dilekçesi.(Kendi isteği ile kayıt sildiriyor ise.)

Fakülte Yönetim
Kurulu toplanma
tarihine göre.
Yönetim Kurulu
toplanma tarihine göre.

(3) İlişik Kesme Belgesi.
(4) Öğrenci Kimlik Kartının teslim alınması.

Bölüm Açılması, Teklifi,
Kontenjan Yazışmaları

(5)Fakülte Öğrenci İşleri Birimi/Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli
işlemlerin yapılması.(Sisteme işlenmesi/Yönetim Kurulu Kararının Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilmesi/Daire Başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılması.)
(1) Dekanlıkça Bölüm Açma teklifinin yapılması.
(2) Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanlığının sitesinde belirtilen
kriterlerde dosya hazırlanması.

1 Ay(Üniversite
Senatosunun Toplantı
tarihine göre)

(3) Dosyanın Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve ekleriyle birlikte Rektörlük
Makamına bildirilmesi.
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(4) Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Üniversite Senatosunda görüşülmesi.
(5) Rektörlük Makamınca gerekli işlemlerin yapılarak Yükseköğretim Kuruluna Bölüm açma
teklif yazının gönderilmesi ve sonucunun fakülteye bildirilmesi.
18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen düzenlemeler.
12

Disiplin Cezası Yazışmaları

13

Ders Programları

14

Fakülte Sınav Programı

Yüksek Öğretim
Kurumları Öğrenci
Disiplin
Yönetmeliğinde
Belirtilen Aşama ve
Süreler Takip Edilerek
5 Gün(Uşak
Üniversitesi Eğitim
Öğretim ve Sınav
Bölüm Başkanının hazırladıkları ders programları
YönetmeliğiAkademik TakvimUşak Üniversitesi Ek
Ders İş Akış Şeması.
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesindeki hükümler Sınav tarihinden en az
göz önüne alınarak Bölüm Başkanlarınca hazırlanarak Fakülte Yönetim Kurulunda 2 hafta önce belirlenir
görüşülmek üzere dekanlığa sunulur ve karara bağlanır. Akademik Takvimde belirtilen tarih.

15

Sınav sonucuna itiraz

16

Mazeret Sınavı İşlemleri

17

Telafi dersi ile ilgili yazışmalar

ve öğrencilere
duyurulur.
Dersi veren öğretim
elemanınca en geç 3 iş
günü içinde yapılacak
incelemeden(sadece
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin19. Maddesindeki maddi hata ile ilgili
hükümler.İtiraz Dilekçesi(Sınav sonucunun ilanından itibaren 5 takvim günü içinde ilgili itiraz edilebilir) sonra,
bölüm başkanlığına verilir. Bölüm Başkanlığınca dersi veren öğretim elemanına gönderilir.
en kısa sürede yapılan
yönetim
kurulu
kararına
istinaden
ilgili
öğrenciye tebliğ edilir)
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin16. Maddesindeki Yarıyıl/yılsonu
hükümlere göre işlem yapılır.Ara Sınavlar için yapılır. Uşak Üniversitesi Senatosunca sınavından önce (Uşak
belirlenen haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler dilekçe ve mazeretini gösteren belgeyi Üniversitesi Eğitim
bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlığınca dekanlığa yazılır. Dekanlıkça Fakülte Öğretim ve Sınav
Yönetim Kurulunda görüşerek karara bağlanır.
Yönetmeliğinin 16.
Maddesi ve Akademik
takvime göre)
Ek Ders İş Akışı(Uşak
(1) İlgili öğretim elemanın telafi dersi yapma gerekçesini belirten dilekçesi(Bölüm
Üniversitesi Strateji
Başkanlığına verilir)
Geliştirme Daire
(2) Telafi dersi ile ilgili dilekçenin Dekanlık Makamına sunulması.(Fakülte Yönetim Başkanlığı)

Kurulunca karara bağlanması)
(1)Staj Yapma İsteğini Gösterir Belge,
(2) Staj Bilgi Formu
18

Stajlar

(3) Onaylanmış Staj Defteri ve dosya,
(4) Onaylı staj kabul formu. (1-2-3-4 Nolu İşlemler ilgili bölümce tamamlanır. Dekanlıkça
ilgili formlar birleştirilerek Merkezi Tahakkuk Birimine yazılır.
(5) SGK Giriş işlemi yapılması.(Merkezi Tahakkuk Birimi)

Fakülte Staj
Yönergesinde
Belirtilen Süre.

19

Ders Muafiyetlerinin
yapılması.

20

Öğrencilerin Belge istemi
(Öğrenci Belgesi, Transkrip,
ve benzeri)

21

Mezuniyet İşlemleri

22

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

23

Birimlerin periyodik bilgileri

24

Tek Ders Sınav İşlemleri

25

Engelli öğrencilere yönelik
çalışmalar.

(6) Staj yapma ve tamamlama.
(7) SGK Çıkış İşlemlerinin Yapılması
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 17. Maddesindeki Akademik
Yılın
hükümlere göre işlem yapılır. Öğrencinin dilekçesi ve ekleri Bölüm İntibak Komisyonunca başlamasından itibaren
değerlendirilir.(İstenilen belgeler: Dilekçe- Onaylı ders içerikleri ve Transkript belgesi)
2 hafta içerisinde
öğrenci müracaatları.
(2) Bölüm İntibak Komisyon kararı ve Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülerek karara Bölüm
İntibak
bağlanır.
Komisyonu
değerlendirmesi
(3) Öğrenci işleri birimince Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerekli işlemler Yönetim
Kurulu
yapılır.
Kararı..
10 dakika(Bilgisayar
sisteminden
(1)Dilekçe
kaynaklanan
durumlarda süre
uzayabilir.)
“Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 24. Maddesindeki hükümlere 1 Ay
göre işlem yapılır.( Transkript çıkarılması-Danışman ve Bölüm Başkanı onayı-Yönetim Uşak Üniversitesi
Kurulu kararı.-İlişik Kesme Belgesi-Öğrenci Kimlik Kartının teslim alınması-Lise Eğitim-Öğretim ve
diplomasının iadesi ve 1 ay içerisinde üniversite diplomasının mezun öğrenciye verilmesi
Sınav Yönetmeliği
Akademik Takvim ve
SKS
Daire
Uşak Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinde istenilen belgeler.
Başkanlığının belirttiği
süreler içinde
Birimlerce istenilen
İlgili birimlerden gelen yazı.
sürelerde.
Bütünleme Sınavını
(1) “Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin18. Maddesindeki
takip eden 1 Ay içinde
3.bendindeki hükümlere göre işlem yapılır.
Yönetim Kurulunca
alınan tarihte.
1- Engelli öğrencilerimizin bilgileri ÖSYM kayıtları esas alınarak takip edilir. (Kendisi
Uşak Üniversitesi
tarafından da ilgili Öğretim Elemanı ile irtibata geçebilirler)
Engelli Öğrenci Birimi

Yönergesi’ne istinaden
yapılan işlemler.
(1)Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenilen belgeler.
(2)Harcırah Kanunundaki düzenlemeler.
26

Ödemeler(Maaş, Yolluk, Ek
ders, Doğum Yardımı vb.)

(3)YÖK Kanun’undaki düzenlemeler.

Süresiz

(4)Devlet Memurları Kanunundaki düzenlemeler.
(5)YÖK Personel Kanun’undaki düzenlemeler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Fakülte Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri : Dekanlık

İsim :Alpaslan GÜÇLÜ.
Unvan : Fakülte Sekreteri
Adres : GSF Uşak Üniversitesi
Tel. : 0.276. 2212138
Faks : 0.276.2212139
e-Posta : alpaslan.guclu@usak.edu.tr

İsim :Bilal SEZER
Unvan : Prof. Dr.
Adres : GSF Uşak Üniversitesi
Tel : 0.276. 2212138
Faks : 0.276.2212139
e-Posta : bilal.sezer@usak.edu.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart 2.3 Personelin Yeterliliği ve Performansı

Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler
almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde
bulundurulmalıdır.
3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde
güncellenmelidir.

3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları
personel ile görüşülmelidir.
3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek
performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine
ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Personelin Yeterliliği ve Performansı

Fakültemiz akademik kadrosunda, 4 Profesör, 2 Doçent, 10 Yardımcı doçent, 12 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
İdari ve Teknik Kadromuzda; Fakülte Sekreteri, 1 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni

1 Tekniker bulunmaktadır.

Dekanlığımızda çalışan personelin tamamı 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında istihdam
edilmektedir. Personelin ihtiyaç ve gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversitemiz
Genel Sekreterliği ve Rektörlüğünce planlanmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart 2.4 Yetki Devri

Standart: 4. Yetki Devri
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak
yetki devri yapılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak
belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi
aramalıdır.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BHM.0.00.4394/12368
Konu : Yetki ve imza devri.
GENELGE
(2011/1)
Bakanlık Makamının 29/04/2010 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan KOS 4.2: “Yetki
Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate
alınarak yetki devri yapılmalıdır.” genel şartı ve standardı gereğince öngörülen KOS 4.2.2; “Yetki ve imza devrine ilişkin ilke ve esasların
belirlenmesi” eylemine istinaden, yetki ve imza devrine ilişkin ilke ve esaslar ile devredilen yetkilerin kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
I. GENEL AÇIKLAMA
A- Yetki Devri
Anayasamızın “Egemenlik” kenar başlıklı 6.maddesinin son fıkrası “Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” hükmünü taşımaktadır. Bu Anayasal kuralın
doğal sonucu, idari yetkilerin kanunlardan kaynaklanması ve kimin tarafından kullanılacağının kanunlarla belirlenmiş olması gerekliliğidir.
Genel olarak yetki devri, “bir konuda karar almak, eylemde bulunmak veya emir vermek hakkını başkalarına devretmek ve elde edeceği
sonuçlardan onu sorumlu tutmak” biçiminde tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticisinin, kendi
iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Yetki devrinin kanunların izin verdiği konularda
yapılabileceği ilgili kanunlar ve yargı içtihatlarında kabul edilmektedir.

Bakanlığımız işlemleri bakımından yetki devrinin yasal dayanakları;
1- Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun "Yetki devri" başlıklı 38’inci maddesindeki, "Bakan, müsteşar ve her
kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına
devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz." hükmü,
2- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40’ıncı maddesindeki, “Bakan, Müsteşar ve
her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri,
yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.” hükmüdür.
B- İmza Devri
Genel olarak imza devri, “yetkili makamın, yetkili olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini yardımcılarına veya astlarına devretmesi”
olarak tanımlanmaktadır.
İmza devrinin, diğer yetki devirlerinde olduğu gibi kanunla düzenlenmesi, bir kanuni dayanağının olmasının zorunlu olmadığı doktrin ve yargı
içtihatları ile kabul edilmektedir.
İmza yetkisinin devrinde devralan, bu yetkiyi, imza yetkisini devreden makam adına kullanır. İşlemin gerçek sahibi imza yetkisini devredendir. Bu
sebeple karar alma yetkisi, imza yetkisini devreden makamda kalmaktadır.
Yetki devri soyut bir biçimde bir makama yönelirken, imza devri kişisel olarak belli bir görevliye yönelir. Bu nitelik farkının sonucu olarak da,
imza devreden veya imza yetkisini devralan, görevlerinden ayrılınca imza devri sona erer.
II. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
A- Yetki Devri
Yetki devri, Bakanlığımız tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve süratli biçimde yürütülmesi ve yetkinin daha etkin biçimde kullanılması
amacıyla yapılmalı ve yetki devri yapılması ile devredilen yetkinin kullanılmasında aşağıda gösterilen hususlar dikkate alınmalıdır.
1. Yetki devri kanuna dayanmalıdır. Yetki devri, kanunların izin verdiği hallerde ve yine izin verdiği konularda, hiyerarşik yapıya
uygun olmak şartıyla yapılır.
2. Yetki devrinin sınırları açıkça gösterilmelidir. Yetki devri, bu genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ve devredilen yetkinin
parasal tutarı ya da konu itibarıyla sınırları açıkça gösterilecek şekilde yazılı olarak yapılır.
3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi dikkate alınarak yapılmalı,
kısmi olmalı ve bütün yetkilerin devredilmesi yoluna gidilmemelidir.

4. Yetki devredilen kamu görevlisi, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devredilenin bulunduğu
idari kademenin, bu yetkinin etkin bir şekilde kullanabileceği düzeyde olması, ayrıca devir yapılacak personelin; görevin
gerektirdiği donanım, bilgi, deneyim ve yeteneğe haiz olması gerekmektedir.
5. Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş olan yetkiler devredilemez. Disiplin soruşturması açılması ve disiplin
cezası verilmesi, idari vesayet denetimi, astların değerlendirilmesi ve terfii gibi yetkiler devredilemez.
6. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu
süreci kontrol etmelidir.
7. Birimler yetki devredilen personel tarafından yetkiyi devredene belirli dönemlerde bilgi verilmesini sağlayacak rapor formatını
geliştirmeli, raporlamalar bu format üzerinden yapılmalıdır.
8. Yetki devri, devredilen yetkinin içeriğinde yapılacak değişiklikler ve yetki devrinin iptali “onay” veya “iç genelge” ile yapılmalı ve
ilgililere duyurulmalıdır.
9. Yetkiyi devredenin yetkilerinin konu ve kapsam yönünden artması, devredilen yetkilerin kapsamını ve konusunu kendiliğinden
genişletmez.
A- İmza Devri
İmza devri, Bakanlığımız tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve süratli biçimde yürütülmesi amacıyla yapılmalı ve imza devri yapılması
ile devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıda gösterilen hususlar dikkate alınmalıdır.
1. İmza devrinin, yetki devrinde olduğu gibi kanunla düzenlenmesi zorunlu değildir.
2. İmza devri, bu genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ve sınırları açıkça gösterilecek şekilde yazılı olarak yapılır.
3. İmza devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalı ve kısmi yapılmalı, bütün yetkilerin devredilmesi yoluna gidilmemelidir.
4. İmza devredilen kamu görevlisi, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
5. Kurul üyelerinin imza yetkileri, karar alma süreci içinde farklı idari makamların belli bir sıra takip ederek iradelerini açıkladıkları
işlemlerdeki imza yetkileri gibi yetkilerle kanunen idari makamların bizzat yapması gereken işlemlerdeki imza yetkileri devredilemez.
6. İmza devri, imza devrindeki değişiklikler ve imza devrinin iptali “onay” veya “talimatname/yönerge” ile yapılmalı, ilgililere duyurulmalıdır.
7. İmza yetkisini devreden makam, yetkilerini her zaman muhafaza ettiğinden, devrettiği yetkiyi dilediği zaman bizzat kullanabilir. Bir başka
deyişle imza yetkisinin devri, bu yetkinin devreden tarafından kullanılmasını engellemez.
8. İmza devri kişisel olarak belli bir görevliye yöneldiği için, imza yetkisini devreden veya devralanın makamdan sürekli olarak ayrılması
imza devrini sona erdirir.

III- HUKUKİ SONUÇ
A- Yetki Devri
Bakanlığımız işlemlerinde yetki devrinin yasal dayanağı olan 3046 sayılı Kanunun 38’inci ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40’ıncı
maddesindeki, “..Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.” hükmü gereği, Bakanlığımız işlemleri ile ilgili olarak yapılan
yetki devirlerinde, devredenin hukuki sorumluluğu devam etmektedir.
B- İmza Devri
Genel olarak imza devri hakkında herhangi bir kanuni dayanak aranmadığı, doktrin ve yargı içtihatlarında kabul edilmekle birlikte, yukarıda sayılan
yazılı olması ve sınırlarının açıkça gösterilmesi gibi ilke ve esaslara uygun olarak yapılmış olması gerektiği de kuşkusuzdur.
İmza yetkisi, devreden makamın gözetim ve denetiminde kullanılır. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı devreden ve devralan
birlikte sorumludur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakültemizde bulunan birimlerde iş akış süreçleri, çalışanların görev ve sorumlulukları, izine ayrılma durumlarında rotasyon planına göre görevini
yerine getirebilecek diğer fakülte çalışanları bulunmaktadır.Hizmette herhangi bir aksama olmaması için bütün tedbirler alınmış durumdadır.
Bölüm Başkanları izne ayrıldığında yerine bakacak olan kişiye E.B.Y.S üzerinden elektronik ortamda vekalet bırakmaktadırlar.
Aynı şekilde Dekan görevinden ayrıldığı zamanlarda dekan yardımcısına E.B.Y.S üzerinden elektronik ortamda vekalet bırakmaktadır.E.B.Y.S
üzerinden tarafına vekalet bırakılan kişilere bölüm başkanı, dekan, fakülte sekreterine gelen bütün evrak ve yazışmalar direk olarak vekalet
bırakılan kişi üzerine gelmektedir. Yönetimsel herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 5. Planlama ve Programlama
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını
oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans
programı hazırlamalıdır.
5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.
Standart-5.1 Birim Performans Hedefleri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Stratejik Amaçlar
1

Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırılması

2

Ulusal ve Uluslararası Tanınırlık ve Tercih Edilirlik

3

Araştırma-Geliştirme, Sanatsal ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesinin Yükseltilmesi

4

Toplumla İlişkiler Ve Toplumsal Katkı

5

Deri-Tekstil-Seramik (DTS) Alanlarında İhtisaslaşma

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırılması
Güzel Sanatlar Fakültesi olarak temel faaliyet alanımız eğitim ve öğretimdir. Bu kapsamda eğitim öğretimimiz kalitesinin arttırılması, diğer
Güzel Sanatlar fakültelerine göre tercih edilebilir bir fakülte olmamız ve paydaşlarımızın görüş, öneri ve istekleri doğrultusunda eğitim ve
öğretim kalitemizi arttırmak için hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Bu aşamada özellikle iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve
önerileri anket ve yüz yüze görüşme teknikleriyle toplanmış ve mevcut durumdan daha ileri gidebilmek ve kalitemiz arttırmamız için geri
dönüşler bize yol göstermiştir.
Aşağıdaki çizelgede stratejik amaçları destekleyecek hedefler ve performans göstergeleri mevcuttur.

Stratejik Amaç I- Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırılması
No

1

Hedef
Öğrenci nitelik profilinin artırılması

Aksiyonlar

Performans Göstergesi

Daha başarılı öğrencilerin fakültemize

Öğrenci kabul kriterlerinden olan taban

kayırt yaptırması

puanın her yıl 5 puan arttırılması

Ders programlarındaki eksikliklerin ve
Ders programı ve içeriklerinin güncelleştirilmesi

Yurt içi ve dışı staj olanaklarının artırılması
Atölye, stüdyo ve laboratuarların kurulması veya

4

modernizasyonu
Mevcut Öğretim elemanlarının ders yükünü azaltmak için temel

5

eğitim bölümünün güçlendirilmesi
Ulusal ve uluslararası GSF fakülteleriyle
karşılaştırma(benchmarking) yapılarak eğitim performanslarının

6

Ders programları bölümler bazında yılda 1

belirlenmesi, ders kriterlerinin

kere iç ve dış paydaşların katılımı ile

belirlenerek dönem başında öğrenciler

değerlendirilmesi ve güncellenmesi

ile paylaşılması

2

3

yapılması gereken değişikliklerin

karşılaştırılması (workshop, seminer, toplantı vb.)

Yurt içi ve dışı stajyer kabul eden

Her yıl en az 2 öğrencinin yurtdışına staja

firmaların belirlenmesi

gönderilmesi

Mevcut durum analizlerinin yapılarak

Her bölümün eksik atölye /laboratuvarlarını

eksiklerin ve ihtiyaçların belirlenerek

kurulması ilk iki yılda eksik laboratuvarların

ilgili birimlere bildirilmesi

tamamlanması

İlgili bölüme öğretim elemanı alınması
için rektörlük makamında kadro talep
edilmesi
Eğitim öğretim faaliyetleri, uygulamalı
dersler, teorik derslerin vb. faaliyetlerin
diğer birimler ile karşılaştırılması ve iyi
bulunan yönlerin değerlendirilmesi

En az 3 öğretim elemanının iki yıl içerisinde
ilgili bölüme alınması
Yılda 1 kez belirlenen kurumlarla beraber
çalışma yapılması, müfredatlarıyla
karşılaştırılması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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Ulusal ve Uluslararası Tanınırlık ve Tercih Edilirlik
Ulusal ve uluslararası alanda tanınırlık ve tercih edilebilirlik, sırasıyla fakültemizdeki bölümler, fakültemiz ve üniversitemin gelişimi ve
ilerlemesi için çok önemlidir. Bu yüzden farklılaşma stratejisiyle fakültemizin diğer rakip fakültelere göre tercih edilebilirliğinin arttırılması
için hedefler, aksiyonlar ve performans hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda birçok faaliyet bu stratejik planla birlikte sistematik ve takip
edilebilir bir şekilde gerçekleştirilecek ve gerçekleştiren faaliyetlerin verimi takip edilecektir. Aşağıdaki çizelgede 2. Stratejik amacımıza ait
hedefler, aksiyonlar ve performans hedefleri belirlenmiştir.

Stratejik Amaç II- Ulusal ve Uluslararası Tanınırlık ve Tercih Edilirlik
No

Hedefler

Uluslararası ilgili eğitim ve AB programları ve Erasmus gibi değişim programlarının öğretim
sanat kurumları, sektörler ile elemanı, öğrenci ve idari personele tanıtılarak teşvik sağlanması
1

işbirliğinin geliştirerek

Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin kurulması

tanınırlık faaliyetlerinin

Bilgi İşlem Daire başkanlığı ile koordineli çalışarak web sayfasının

arttırılması

Performans Göstergeleri

Aksiyonlar

uluslararası standartlara uygun hazırlanması
İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Kültür müdürlükleri ile işbirliği
de

Yılda 2 defa fakülte genelinde düzenli toplantılar yapılması
ve 2 öğrenci/2 öğretim elemanın gönderilmesi
Yılda en az 4 yurt dışı ilgili birimle görüşme yapılması
Her dönem başı-sonu (Yılda 3 defa) güncellenmesi
1 adet Tanıtım katalogları ve tanıtıcı seminer düzenlemek
Yılda 2 defa fakülte genelinde düzenli toplantılar

Yurt içinde tanınırlık

Farabi, Mevlana programlarına yönelik tanıtımlarının yapılması

yapılması, en az 2 akademisyen veya öğrenci değişimini
gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinin arttırılması
Kariyer günlerinin düzenlenmesi

Fakülte genelinde yıl içerisinde (1defa) Kariyer Günleri
düzenlenmesi

Basılı (bülten, dergi vb.) yayın ve Sosyal Medya imkanlarının etkin Fakültenin sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve

Ulusal ve Uluslararası
3

Tercih Edilirliğin
Arttırılması

kullanılması

haftalık güncellenmesi

Fakültemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının,

Her bölüm sistematik etkinlik düzenlemesi-her 15 günde

başarılarının duyurulması ve tanıtımının sağlanması

bir güncellenecektir.

Dış paydaşlar ve mezunlarla etkin işbirliği kurulması ve iletişim
sağlanması

Mezun Takip sistemine yılsonunda verilerin girilmesi

Fakülteye bağlı öğrenci kulüplerinin ulusal ve uluslararası

Yılda 4 defa teknik gezi, 2 defa workshop vb. katılmak

etkinliklerinin geliştirilmesi

veya düzenlemek

Üniversite bünyesinde Sanat Koleksiyonun oluşturulması

Sanat Müzesi kurulması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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Araştırma-Geliştirme, Sanatsal ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesinin Yükseltilmesi
Fakültemizin gelişmesi ve ilerlemesi için kritik bir öneme sahip olan Araştırma-Geliştirme, Sanatsal ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesinin
Yükseltilmesi stratejik amacı için belirlenen hedefler, aksiyonlar ve stratejik amaçlar aşağıda belirtilmiştir.

Stratejik Amaç IIINo

Araştırma-Geliştirme, Sanatsal ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesinin Yükseltilmesi

Hedefler

Performans Göstergeleri

Aksiyonlar

Ders yüklerinin mümkün olduğunca eşit
Ders yükü ve görevler dağılımını kadro gelişmesi ile dengelenmesi,

dağıtılması,
ihtiyaç duyulan bölümler için en az 1 adet
öğretim elemanı talebi yapılması

1

Kaliteyi ön planda tutarak, üretilen çalışmaların ulusal düzeyle sınırlı

İndekslerce Taranan

kalmaması, aynı zamanda uluslararası akademik platformlarda da

dergilerde yayın

kabulünü sağlayabilecek bir yapılanmanın oluşturulması, uluslararası

kalitesinin arttırılması

alanda indeksli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına yönelik

Öğretim elamanına her yayını için maddi bir

teşvik sistemlerinin geliştirilmesi

kaynak sağlanması

Her yıl makale, kitap, kitap bölümü ve bildiri olmak üzere her akademik

Her öğretim elemanının en az 2 adet çalışma

personelin bilimsel ve sanatsal çalışma yapmasını teşvik etmek

yapması

Yurtiçi ve yurt dışı
bilimsel, sanatsal ve

2

İndeksili alanda yapılan yayın yapan öğretim

Uluslararası ve Ulusal

Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımın arttırılması

elemanın web sayfasında, sosyal alanlarda
duyurulması

Fakülte olarak bilimsel ve sanatsal etkinliklere
katılım için rektörlükten ödenek talep edilecektir

kültürel

Öğretim elemanları katılım konusunda motive takdir sistemi

Sistemin oluşturularak 1 yıl içerisinde devreye

etkinliklere(Kongre,

geliştirilecektir.

alınması

Öğretim elemanlarının kaynak bulmaları için teşvik edilecektir(BAP,

Fakülte tarafından açılan çağrılar aylık olarak

Tubitak,sponsor vb.)

öğretim elemanlarına maille bildirilecektir.

sempozyum, çalıştay,
sergi) katılımın
arttırılması

Her fakültenin 2 öncelikli alanı belirleyerek bu

Akademik personelin
3

bilgi ve becerisini,

Fakültede bölümler düzeyinde öncelikli araştırma konularını belirlemek

ulusal/uluslararası

alanlarda çalışmalarını önceliklendirmeleri
sağlanacaktır.
Beş yıllık süreçte fakülte olarak 2 adet

Öğrencilerle yerel ve ulusal düzeyde projeler üretmek

uluslararsı,5 adet ulusal proje üretilmesi ve
öğrenicilerin bu projede yer almalarını sağlamak

Araştırma ve
4

uygulama projelerinde
değerlendirilmesine
destek verilmesi

Her yıl fakülte bünyesinde araştırma/uygulama projesine başlanmasını

Yılda 1 adet araştırma/uygulama projesine

teşvik etmek

başlamak

Ulusal ve uluslararası başka üniversitelerle ortak çalıştaylar organize

her yıl en az 1 adet ortak organizasyon

etmek.

gerçekleştirmek

Sergi açmak üzere sanatçı/sanatçı adaylarını okulumuza davet etmek.
Şehir dışı, sergilere ve müzelere geziler düzenlemek, öğrencilerin görev
almasını sağlamak

5yılda en az 2 defa organizasyonu
gerçekleştirmek
Her yıl yılda 2 en az defa

Stratejik Amaç IV- Toplumla İlişkiler Ve Toplumsal Katkı
Hedef

Aksiyonlar

Performans Göstergesi

Derslerde sosyal sorumluluğu arttıracak
ve topluma katkı sağlayacak konulara
1

Öğrencilerin ve akademisyenlerin sosyal

yönelmek

sorumluluk faaliyetlerinin arttırılması

Her dönem seçilen her derste 1 hafta ilgili konu
işlenecektir.

Belirlenen derslerde her dönem ilgili
konu ile ilgili ders işlemek
Düzenlenen etkinliklerin sayısını

2

Fakültenin düzenlediği sanatsal ve bilimsel
faaliyetlere toplumun katılımının sağlanması

arttırmak
Etkinliklerin duyurusu için sosyal

Yılda en az 2 defa etkinlik gerçekleştirmek

medyayı ve yerel medyayı etkin
kullanmak

3

Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve

Ortak sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde

kuruluşlarının ortak olduğu etkinlikler

bulunmak

gerçekleştirmek

Ortak proje geliştirmek

Yılda 1 defa
Yılda 1 defa

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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Deri-Tekstil-Seramik (DTS) Alanlarında İhtisaslaşma
18 Ekim 2018 tarihinde YÖK tarafından açıklanan bir kararla üniversitemiz Deri-Tekstil ve Seramik alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak
seçilmiştir. Bu kapsamda fakültemiz sorumluluk alarak, bu alanlardaki kurullarda aktif olarak görev almış ve programın sağlık yürümesi için
çalışmalar yapmış, projeler üreterek programa tam destek vermiştir. Üniversitemize verilen ve bu misyon farklılaşmasının önemiyle bu kapsamda
ayrı bir stratejik amaçla bu kapsamdaki hedeflerimiz, alacağımız aksiyonlar ve performans kriterlerimiz belirlenmiştir. Hedef ve performans
kriterleri belirlenirken YÖK ve kalkınma bakanlığını program için hedefleri de göz önüne alınmıştır. Üniversitemizin YÖK ve Kalkınma
bakanlığının belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için bu amaç altındaki hedeflere ulaşılabilmesi, performans kriterlerinin gerçekleştirilmesi için
fakültemizin kritik bir öneme sahiptir.

Stratejik Amaç V- Deri-Tekstil-Seramik (DTS) Alanlarında İhtisaslaşma
No

Hedefler

Aksiyonlar
DTS alanlarına yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği sağlamak

1

Kamu-Üniversite-Sanayi
İşbirliğini Arttırmak

Bölgede DTS alanlarında faaliyet gösteren firmalarla
ortak çalışma alanları oluşturmak
Bölge dışında DTS sektörlerindeki kurum ve
kuruluşlarla karşılıklı görüşme yapmak
Deri ve tekstilde ürün oluşturmaya yönelik üretim
atölyeleri kurmak

2

Fakültemiz Fiziki Donanım Ve
Alt Yapısını Güçlendirmek

Yılda 3 firma ile ortak çalışma yapmak

Akademisyenler için yılda 1 defa teknik gezi düzenlemek

1 adet deri ürün atölyesi kurmak
1 adet endüstriyel Seramik atölyesi kurmak

Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarını

2 adet bilgisayar Lab.20 şer kişilik bilgisayar temin etmek,

güncellemek

Laboratuvarı güncel tutmak,

Atölyelerimizin makine ve teçhizatlarını

Deri tekstil seramik makinalarının temin edilmesi (Bölüm

güçlendirmek

Stratejik Planlarında belirtilmiştir.)

multidisipliner çalışmalar yapmak
Tasarım ve Üretim Faaliyetlerini Bölge firmaları ile Tasarım Odaklı faaliyetler
Geliştirmek

5 yıllık süreçte yılda en az 2 kurum

Seramik atölyeleri donanımlarını güçlendirmek

Üniversitenin farklı birimleri ile üretime yönelik

3

Performans Göstergeleri

yürütmek
DTS ile ilgili alanlarda Sürekli Eğitim merkezi
işbirliği ile eğitimler vermek

2 multidisipliner proje çalışması yapmak
2 firma ile tasarım ürünleri için anlaşma yapmak
Yılda en az 2 tasarım dersi

Kırsal bölgelerde DTS tasarımlarında yöresel
değerlerin ortaya çıkarılması
Kırsal bölgelerde DTS alanlarına yönelik workshop,
4

Kırsal bölgelerde DTS

seminer vb. verilmesi

Alanlarında Kalkınma Sağlamak Yöresel Değerlerin üretilerek satılacağı bir mekânı
Rektörlükten talep etmek
Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak

Yılda en az 1 sergi, 1çalıştay düzenlenerek üretilen yöresel
ürünlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tanıtılması
sağlanacaktır.
Uşak Merkezde yer talep etmek
4 yıl içerisinde AB Projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak
görev almak

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli
ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

RİSK BELİRLEME GRUBU /RİSK ÇALIŞMA GRUBU

Fakültemiz iç kontrol sistemiyle ilgili olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu iç Kontrol standartları tebliği
uyarınca yapılması gereken çalışmaları yürütmek, hazırlamak üzere Fakültemiz bünyesinde çalışma grubu oluşturulmuş ve bu grup her zaman
revize edilecektir. Çalışma gurubunda 1 Başkan ve üyelerden oluşacak grupta görevli tüm personel aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Çalışmalardaki Görevi
Birim Risk Koordinatörü
Üye
Üye

Adı-Soyadı
Yrd.Doç.Dr. Hasan AKDAĞ
Alpaslan GÜÇLÜ
Yrd.Doç.Ezgi GÖKÇE

Üye

Öğr.Gör. Ömer GÖRKEM

Üye

Öğr.Gör.Evrim ÖZESKİCİ

Ünvanı
Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm
Başkanlığı
Öğretim Üyesi
Seramik Bölüm BaşkanlığıÖğretim Elemanı
Resim Bölüm BaşkanlığıÖğretim Elemanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Risklerin Belirlenmesi:
Risk, idarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol
açabilecek durum ya da olaylardır.İdareler, faaliyetlerini yürütürken bir çok risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalabilir. İdareler, maruz kaldıkları
bu riskleri risk yönetimi kapsamında; üstlenerek, kaçınarak, transfer ederek veya kontrol ederek yönetebilir. Risk ve belirsizliklerin olumsuz
etkilerinin azaltılmasında, oluşturulacak iç kontrol süreçleri en etkili çözümdür. Risk esaslı denetim; idarelerin faaliyet alanlarına ilişkin risk
faktörlerinin tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini, bu riskler için uygulanan kontrollerin etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve
yüksek risk içeren alanlara denetim önceliğinin verilmesini öngören bir denetim yaklaşımıdır. Risk esaslı denetimde amaç; denetim
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve riskli alanlara yoğunlaşarak yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin
arttırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin
geliştirilmesinden ve uygulanmasından yönetim sorumludur.
Risk değerlendirmesi çalışmalarında tartışma ortamları oluşturulmak suretiyle geniş katılım sağlanmalı, denetim alanları ayrı ayrı ele alınmalı ve
risklerin ölçülmesinde kullanılan kriterlere bağlı kalınmalıdır. Risk değerlendirmesi sonuçları sürekli olarak gözden geçirilmeli, zaman içerisinde
ortaya çıkacak yeni riskler ve belirsizlikler karşısında güncellenmelidir.

RİSK KIRİTERLERİ
Bütçe büyüklüğü
Kamu idaresine bütçeyle verilen kaynakların büyüklüğü kayıp ve zararların gerçekleşme olasılığını arttırır.
İşlem hacmi ve personel sayısı
İşlem hacminin büyüklüğü karşısında personel sayısının yetersizliği hata yapılma olasılığını artırarak idareyi riskli bir konuma getirebilir.
Faaliyetlerin karmaşıklığı
İdarenin faaliyetlerinin karmaşıklığı, kontrollerin uygulanmasını zorlaştırarak hata yapılma ihtimalini artırabilir.
Mevzuatın yoğunluğu
Kamu idaresinin faaliyet alanını ilgilendiren çok sayıda yasal düzenlemenin olması mevzuatın doğru bir şekilde anlaşılmasını
güçleştirebileceğinden faaliyetlerin düzenlemelere uygun yapılamama riskini arttırabilir.
Yapısal İşlevsel ve Teknik Değişiklikler
Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden
öncelikli olarak denetim kapsamına alınması gereken alanlardır.
Bilgi teknolojileri sisteminin yapısı
Kullanılan bilgi teknolojilerinin çeşitliliği ve veri tabanının genişliği, varlıkların kontrolünü güçleştirebilecek ve önemli bilgilerin kaybına neden
olabileceğinden riskliliği artırabilecek bir unsurdur.
Yapısal risk düzeyinin ölçülmesi
Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu
değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri belirlenir. Bu değerlendirme aşağıdaki iki yönteme göre yapılabilir.Fakültemiz kümülatif
yöntemi kullanmıştır.
Kümülatif yöntem
Her risk kriterine idare faaliyetlerine etkisi ve önemi göz önünde bulundurularak bir ağırlık verilir. Aynı şekilde, her risk kriterine risk seviyesini
gösteren 1’den 5’e kadar bir değer verilir. En düşük risk seviyesi için 1 ve en yüksek risk seviyesi için ise 5 değeri kullanılır. Daha sonra, verilen
bu değer ağırlığıyla çarpılarak her bir kriter için risk puanı bulunur. Son olarak her kriter için elde edilen risk puanları toplanarak denetim
alanının yapısal risk düzeyi belirlenir. Ek:1/A – 1/B- 1/C

Kontrol Faaliyetleri Standartları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma,
onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
EĞİTİM ÖĞRETİM GENEL AKIŞ ŞEMASI

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Doküman
-Yükseköğretim
Kurumları Sınavı
Kılavuzu

Özel Yetenek Sınavının yapılması

Fakülte Dekanı
Bölüm Başkanları
Öğretim Elemanları
İdari ve Teknik Personel

-Özel Yetenek
Sınavı
Yönergesi
-Özel Yetenek
Sınavına
Öğrenci Alımı ve
Sınav Uygulama
Esasları
-Fakülte Kurulu
ve Yönetim
Kurulu Kararları
-Senato Kararı

Öğrenci İşleri Birimi Personeli
Bölüm Başkanı

Sınavı Kazanan öğrencilerin ilgili bölümlere
kayıtlarının yapılması

Fakülte Sekreteri
Fakülte Dekanı

Sınav
sonuçlarının
açıklanmış
olduğu liste.

I. Dönem -Güz Dönemi
Hazırlıklarının
Başlaması
Açılacak derslerin
belirlenmesi

Dershane ve
atölyelerin kontrol
edilerek gerekli
düzenlemelerin
yapılması
Danışman
öğretim
elemanlarının
belirlenmesi

Bölüm Kurulu

Ders
Programları

Bölüm Başkanları
Ders Dağılımları
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Öğretim Elemanları

Bölüm Kurulu
Kararı
Fakülte Kurulu
Kararı

İdari Personel
Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı

Ders Programı ve Ders
görevlendirme ve
Dağılımlarının yapılması.

Danışman
Listeleri

Kayıt Yenileme

Danışman

Ve İnternet yolu ile
ders alma işlemleri

Onayları

-Öğrenciler
-Danışman öğretim elemanları

Ders kaydı ile
ilgili

-Öğrenci İşleri Personeli
-Bölüm Başkanları

Çıktılar.(Kayıt
Formları)

Ders içerikleri

Güz Yarıyılı Başlangıcı

Yabancı Dil
Muafiyet
Sınavlarının
yapılması

Öğrenci İşleri Personeli

Sınav Sonuçları

Bölüm Başkanları

Kayıt formları

Fakülte Kurulu
Mazeretli ders
kayıtları

Ders EklemeBırakma

Fakülte Yönetim Kurulu
Danışmanlar

Vize-Final Sınavı
Oranlarının
Belirlenmesi

Ara Sınav
tarihlerinin
belirlenmesi ve
ilanı

Yarıyıl Ara Sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi
Sınav Sonuçlarının ilanı

Öğrenci İşleri Personeli
Fakülte Sekreteri
Öğretim Elemanları
Bölüm Başkanları
Bölüm Kurulu
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu

Bölüm Kurulu
Kararı
Fakülte Kurulu
Kararı
Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı

Öğrencilerin maddi
hata itirazlarının
olması durumunda
öğrencilerden maddi
hata dilekçelerinin
alınması incelenmesi
ve değerlendirilerek
sonuçlandırılması

Öğrencilerin
mazereti olması
durumunda
mazeret sınavı ile
ilgili işlemlerin
yapılarak
sonuçlandırılması

Öğrenci İşleri Personeli
Fakülte Sekreteri

Maddi hata
dilekçeleri ve
cevabi yazılar.

Öğretim Elemanları
Bölüm Başkanları

Sağlık Raporları

Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı

Güz Yarı Yılı Sonu

Güz Yarıyılı
Sınavlarının
yapılması ve
değerlendirilmesi

Öğrencilerin maddi hata
itirazlarının olması
durumunda öğrencilerden
maddi hata dilekçelerinin
alınması incelenmesi ve
değerlendirilerek
sonuçlandırılması

Derslerin Sınav
tarihlerinin
belirlenmesi(Akadem
ik takvime göre) ve
ilanı

Öğrenci İşleri Personeli

Bölümlerin sınav
tarihlerini
belirttiği yazılar.

Öğretim Elemanları
Sınav sonuçlarının
ve harf notlarının
ilanı

Yarıyıl Sonu
Şartlı Başarılı
İşlemleri

Sınav evrakları

İlgili öğretim elemanı

Sınav evrakı

Fakülte Sekreteri

Maddi hata
dilekçesi

Bölüm Başkanı

Fakülte Yönetim Kurulu

Bütünleme sınavına
kalan öğrencilerin
derslerinin sınav
tarihlerinin
belirlenmesi
(Akademik Takvime
göre) ve ilanı

Bahar Dönemi
Hazırlıklarının
Başlaması

Sınavların
yapılması,
değerlendirilmesi
sınav
sonuçlarının,
harf notlarının
ilanı ve şartlı
başarılı işlemleri

Öğrenci İşleri personeli

Bölüm
başkanlığı
yazıları

İlgili öğretim elemanı
Sınav evrakları
Fakülte Sekreteri

Bölüm Başkanı

Güz yarıyılı tek ders
sınavları

Açılacak derslerin
belirlenmesi

Atölyelerin ve
sınıfların
düzenlenmesi

Ders Programı ve
Ders Dağılımlarının
yapılması

Kayıt Yenileme

Danışman

Ve İnternet yolu ile ders
alma işlemleri

Onayları

Ders kaydı ile
ilgili
Öğrenciler
Danışman öğretim elemanları

Çıktılar.(Kayıt
Formları)

Öğrenci İşleri Personeli
Bölüm Başkanları

Ders içerikleri

Kayıt formları
Bahar Yarıyılı Başlangıcı

Mazeretli ders
kayıtları

Öğrenci İşleri Personeli
Bölüm Başkanları
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu

Ders Ekleme
Bırakma

Danışmanlar
Bölüm Kurulu
Kararı

Vize-Final Sınavı
Oranlarının
Belirlenmesi

Ara Sınav
tarihlerinin
belirlenmesi ve
ilanı

Yarıyıl Ara Sınavlarının yapılması,
değerlendirilmesi Sınav Sonuçlarının ilanı

Öğrenci İşleri Personeli
Fakülte Sekreteri
Öğretim Elemanları
Bölüm Başkanları
Bölüm Kurulu
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu
Kararı
Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı

Öğrencilerin maddi hata
itirazlarının olması
durumunda öğrencilerden
maddi hata dilekçelerinin
alınması incelenmesi ve
değerlendirilerek
sonuçlandırılması

Bahar Yarıyılı Sonu

Bahar Yarıyılı Final
Sınavlarının yapılması ve
değerlendirilmesi

Öğrencilerin maddi hata
itirazlarının olması
durumunda
öğrencilerden maddi
hata dilekçelerinin
alınması incelenmesi ve
değerlendirilerek
sonuçlandırılması

Öğrencilerin
mazereti olması
durumunda
mazeret sınavı ile
ilgili işlemlerin
yapılarak
sonuçlandırılması

Öğrenci İşleri Personeli
Fakülte Sekreteri
Öğretim Elemanları
Bölüm Başkanları
Fakülte Yönetim Kurulu

Derslerin Sınav
tarihlerinin
belirlenmesi(Akade
mik takvime göre)
ve ilanı

Maddi hata
dilekçeleri ve
cevabi yazılar.
Sağlık
Raporları
Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı

Bölümlerin sınav
tarihlerini
belirttiği yazılar.

Sınav evrakları
Sınav sonuçlarının
ve harf notlarının
ilanı

Öğrenci İşleri Personeli
Öğretim Elemanları

İlgili öğretim elemanı

Sınav evrakı

Fakülte Sekreteri

Maddi hata
dilekçesi

Yarıyıl Sonu Şartlı
Başarılı İşlemleri

Bölüm Başkanı

Fakülte Yönetim Kurulu

Bütünleme sınavına
kalan öğrencilerin
derslerinin sınav
tarihlerinin belirlenmesi
(Akademik Takvime
göre) ve ilanı

Sınavların
yapılması,
değerlendirilmesi
sınav
sonuçlarının, harf
notlarının ilanı ve
şartlı başarılı

Bahar yarıyılı tek ders sınavları

Öğrenci İşleri personeli

Bölüm
başkanlığı
yazıları

İlgili öğretim elemanı
Sınav evrakları
Fakülte Sekreteri

Bölüm Başkanı

Öğrenci İşleri Personeli

-Staj kabul
formu

Staj Uygulamaları
Staj Komisyonu
-İş yeri belgeleri
,
Bölüm Başkanı
-Staj Defteri
Fakülte Sekreteri
-SGK Bildirgeleri
Dekan

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELEN-GİDEN
EVRAK İŞ AKIŞI

İş Akış Adımları

Sorumlu

Evraklar EBYS üzerinden Fakülte Dekanına gelir.
-Öğrenci
Dekan incelediği evrakları Fakülte Sekreterine havale işlemini
gerçekleştirir.

-Staj Komisyonu
-Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri evrakları içeriğine göre ilgili akademik
birimlere, idari birimlere veya kişilere sevkini yapar.(Sevk
işleminde bilgisine veya gereğine kısmı seçilir)

-Özlük İşleri ve
Tahakkuk Birimi
Memuru
-Bölüm Başkanları
-Fakülte Sekreteri

İlgili birim, birimler veya kişilerce evraklar incelenir.
-Dekan

İncelenen evrak sonlandırılır veya cevap verilmesi gerekiyor
ise.

Akademik Birimleri n (Bölüm Başkanlıklarının) cevap vermesi
gereken evraklar bölüm sekreterliğince hazırlanarak
paraflanır ve bölüm başkanınca elektronik imza ile imzalanır.

Öğrenciler, dersler, ders içerikleri ,ders görevlendirmeleri
gibi konularda gelen evrakların yazışmaları içeriğine göre(
bölüm sekreteri veya öğrenci işleri personeli veya dekanlık
yazı işleri memurunca hazırlanır.

İlgili Doküman

Doküman No
UŞAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL
SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ STAJLARI İŞ AKIŞI

İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No

00

Sayfa No

1/2

İş Akış Adımları

Evrak hazırlayan memur tarafından paraflanır.Fakülte
Sekreterince incelenerek paraflanır veya evrakta düzeltilmesi
gereken bir husus var ise iade edilir. Hatası düzeltilen evrak
fakülte sekreterince paraflanır. Dekan tarafından elektronik
imza ile imzalanır.

Kurum içi (Üniversite içi) yazışmalarda Dekanın imzalamış
olduğu evrak EBYS üzerinden ilgili birime gider.

Akademik personelle ilgili dilekçe ve yazılar bölüm öğrencileri
ile ilgili yazılar bölüm sekreterinin parafı ve bölüm başkanının
imzası ile Dekanlığa EBYS üzerinden gelir.

Cevap verilmesi gerekiyor ise Dekanlık yazı işleri memuru
tarafından hazırlanır. Fakülte Sekreterinin parafı ve Dekan
elektronik imzası ile Bölüm başkanına EBYS üzerinden gider.
Bölüm başkanınca kendisine bağlı akademik personele
dağılımı yapılır.

Üniversite dışı yazışmalar Dekanlık yazı işleri memurları
tarafından hazırlanır. İmza işlemleri tamamlanır. Postaya
verilir.

İA-

Sorumlu

İlgili Doküman

UŞAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI İŞ AKIŞI

İş Akış Adımları

Sorumlu

İlgili Doküman

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili işlemlerin başlaması
Sınavın yapılacağı yıla ait YKS Kılavuzunun yayınlanması

Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlıkça Sınavın yapılacağı yıla ait
Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esaslarının hazırlanması ve
Özel Yetenek Sınav Yönergesinin güncellenmesi.

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda Özel Yetenek
Sınavı Uygulama Esaslarının, değişiklik gerekiyorsa Özel
Yetenek Sınav Yönergesinin ve sınav ile ilgili
görevlendirmelerin görüşülerek karara bağlanması. Alınmış
olan Kararların Rektörlük Makamına bildirilmesi.

Özel Yetenek Sınavının Üniversite ve Fakülte web sayfasında
ilan edilmesi

Sınav başvurularının online alınması,
başvurunun incelenmesi,
değerlendirmesi başvurularla ilgili
onaylama veya ret işleminin
yapılması .

-Görevlendirilmiş
olan Akademik
Personel

-Görevlendirilmiş
olan İdari Personel

-YKS Kılavuzu

-Sınavın
yapılacağı yılın
Özel Yetenek
Sınavı Uygulama
Esasları

-Fakülte Sekreteri
-Özel Yetenek
Sınav Yönergesi
-Bölüm Başkanları

-Dekan

-Fakülte Kurulu
ve Fakülte
Yönetim Kurulu
Kararları

-Fakülte Kurulu

-Fakülte Yönetim
Kurulu

-Görevlendirme
yazıları

UŞAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI İŞ AKIŞI

İş Akış Adımları

Sorumlu

İlgili Doküman

Sınav yapılacak alanının hazırlanması. Sınava girecek adaylar
için listelerin asılması. Adayların OBP ve TYT puanlarının ilan
edilmesi.Puanlara yapılan İtirazların değerlendirilmesi.
Sınav tarihinde adayların Özel Yetenek Sınavı Uygulama
Esasları hükümlerine uygun olarak sınav salonuna alınması
ve sınavın yapılması.

-Görevlendirilmiş
olan Akademik
Personel

-Sınav sorusu

-Sınav evrakları

Sınav Komisyonunca değerlendirme işleminin yapılması.
Adayların ÖSYS Puanlarının hesaplanması. Tercih ve ÖSYS
Puanına göre bölümlerin asil ve yedek listelerinin
belirlenmesi

-Görevlendirilmiş
olan İdari Personel

-ÖSYS yerleştirme
sonuçları tablosu

-Fakülte Sekreteri
Sınav sonuçlarının üniversite ve
fakülte web sayfasında ilan
edilmesi.
Sınava yapılan itirazların kayda alınması, Sınav İtiraz
Komisyonunca değerlendirilme işleminin yapılması ve
sonuçlandırılması.
Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları doğrultusunda asil ve
yedek aday listelerinin ve fakülteye kayıt tarihlerinin ilanı.

Özel Yetenek Sınavı işlemlerinin tamamlanması

-Asil ve Yedek aday
listeleri.
-Bölüm Başkanları

-Dekan

-Fakülte Kurulu
-Fakülte Yönetim
Kurulu

-Öğrenci kaydı için
istenen belgeler.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 9. Görevler Ayrılığı
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı
ve gerekli önlemleri almalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

EVRAK KAYIT YAZI İŞLERİ VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ SÜREÇ SORUMLULARI
Sıra No

Yapılan İşlem

1

Gelen Evrak

Memur

2

Giden Evrak

Memur

3

İzin İşlemleri(İdari Personel)
İzin İşlemleri(Akademik Personel)

4

Evrak Dosyalama Hizmetleri

Memur
Akademik
Personel
Memur

Hazırlayan

SORUMLULAR
Kontrol

Onay

Fakülte Sekreteri
Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı

Dekan

Memur

Fakülte Sekreteri

Dekan
Dekan
Dekan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
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MALİ HİZMETLER BİRİMİ SÜREÇ SORUMLULARI
Sıra No

Yapılan İşlem

1

Maaş İşlemleri

Hazırlayan

Merkezi Tahakkuk
Birimi

2

Yolluk İşlemleri

Merkezi Tahakkuk
Birimi

3

Ek Ders
İşlemleri

Merkezi Tahhakkuk Bir.

4

Satın Alma İşleri

Memur

5
6

TİF Giriş İşleri
TİF Çıkış İşleri

T.K.Y
T.K.K.Y

SORUMLULAR
Kontrol

Fakülte Sekreteri
(Gerçekleştirme Görevlisi)
Yolluk alacak kişi ile ilgili evrakların
ekleri (Görevlendirme evrakları- Fakülte
Yönetim Kurulu-Rektörlük oluru) fakülte
sekreterince hazırlanıp merkezi tahakkuk
birimine gönderilir
Fakülte Sekreterince alt evraklar
hazırlanır.(Telafi-İzin-RaporGörevlendirme-Yönetim Kurulu Kararı)
Onay Belgesinde Görevlendirilen
Personel.
Fakülte Sekreteri
T.K.Y
T.K.K.Y

Onay

Dekan
Fakülte Sekreteri(Gerç. Gör.)
Dekan(Har. Yet.)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Fakülte Sekreteri- Dekan(Har. Yet.)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Fakülte Sekreteri(Gerç. Gör.)
Dekan(Har. Yet.)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muayene Kabul Kom.
İstek Yapan Birim

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
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ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ SORUMLULARI
Sıra No

Yapılan İşlem

SORUMLULAR
Kontrol

Hazırlayan

1

Askerlik İşlemleri

Memur

Fakülte Sekreteri

2

Mezuniyet İşlemleri

Memur

Danışman-Bölüm Başkanı-Fakülte Sekreteri

3

Ders Kayıt İşlemleri

Öğrenci

4

Mazeret Sınavları

Memur

Danışman
Öğretim Elemanı-Bölüm Başkanlığı
Fakülte Sekreteri

5

Sınav Sonucuna İtiraz

Memur

Dersten Sorumlu-Öğretim Elemanı

6

Kayıt Dondurma İşlemleri

Memur

7

Staj İşlemleri

Memur

Bölüm Başkanlığı
Staj Komisyonu-Bölüm Başkanlığı
Mali Hizmetler Birimi

8

Kayıt Silme İşlemleri

Memur

Bölüm Başkanlığı-Fakülte Sekreteri-Ö.İ.D.Başk.

9

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Memur

Bölüm Başkanlığı
İntibak Komisyonu

Onay

Dekan
Yönetim Kurulu-Dekan
Danışman-Bölüm Baş
Yönetim Kurulu
Dekan
Öğretim Elemanı.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu-Dekan
Bölüm Başkanı-Dekan
Yönetim Kurulu-Dekan
Yönetim Kurulu
Dekan
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Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.
10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakültemiz akademik personeli 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak Bölüm Başkanlıklarına, Bölüm
Başkanlıkları da Fakülte Dekanına karşı sorumludurlar.

Fakültemizde görevli idari personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak verilen görevlerden Fakülte
Sekreterine karşı sorumludurlar. Fakülte Sekreteri yaptığı iş ve işlemlerden Fakülte Dekanına karşı sorumludur. Bu süreç içerisindeki her görevli
görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek bir önceki adımda yapılan iş ve işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile
olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen
personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.
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FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ BİRİM ROTASYON PLANI

Personelin Unvanı
Adı-Soyadı

Çalıştığı Birim

Memur Tuğba AKYÜZ

Öğrenci İşleri BürosuBölüm Sekreterliği

Memur Neziha KIZILDAĞ

Yazı-Özlük-Personel İşleri
Birimi-Dekan Sekreterliği

Bilgisayar İşletmeni Tülay Dengiz PÜR

Öğrenci İşleri BürosuBölüm Sekreterliği

Rotasyonda Çalışacağı Birim
Yazı-Özlük-Personel İşleri
Birimi-Dekan Sekreterliği
Öğrenci İşleri BürosuBölüm Sekreterliği
Yazı-Özlük-Personel İşleri
Birimi-Dekan Sekreterliği

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi
ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
12.3. İdareler bilişim yönetişimin i sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 13. Bilgi ve iletişim
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda
etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında
erişebilmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliği kapsamında Fakültemizce yapılacak
olan çalışmalar ve Fakültemiz personelini ilgilendiren görev, yetki ve sorumluluklar konusunda Fakültemiz personeli bilgilendirilmiştir.
Fakültemize kurum içinden veya dışından gelen yazılar hakkında ilgisine göre görevli personel hiyerarşik yapı içerisinde
bilgilendirilmektedir.
Fakültemiz birimlerinde görevli her bir personelin kullanımında birer adet masaüstü bilgisayar olup bilgisayarların tümünde Internet
bağlantısı bulunmaktadır. Bu nedenle görevlerini yerine getirirken gerekli olabilecek güncel bilgilere (Örneğin günlük resmi gazetelere
http://rega.basbakanlik.gov.tr, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya
http://www.bumko.gov.tr, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata http://www.dpt.gov.tr/
Yüksek Öğretim Kurumunca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata http://www.yok.gov.tr Fakültemiz tarafından hazırlanan
dokümanlara www.usak.edu.tr/gsf.html , vs… web sayfalarından) kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.
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Standart: 14. Raporlama
İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.
14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
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RAPORLAMA

Fakültemize ait faaliyet raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yazılı ilkeler dâhilinde
hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmektedir.
Fakültemize ait genel bilgiler, fakültemizin amaç ve hedefleri, akademik faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, fakültemizin kabiliyet
ve kapasitesinin değerlendirilmesi, öneri ve tedbir bilgileri esas alınarak raporlanmaktadır.

Standart-15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi
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Fakültemize gelmiş olan yazılar EBYS üzerinden ilgili birim ve kişilere havale edilmekte aynı şekilde ilgili birim ve kişilere yazılan cevap yazılarda
EBYS üzerinden yazılmaktadır. EBYS üzerinde evraklar kayıt edilmekte ve depolanmaktadır. Fakültemizin Arşivinde de evraklar
depolanmaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün incelemesi ve revize etmesi ile Yüksek Öğretim Kurulu Yayın ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı 06.12.2017 tarih ve 36054236-805.01.01-E. 83786 sayılı yazısı ile tüm üniversitelere göndermiş olduğu
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı hükümlerine göre işlemler yapılmaktadır.İlgili
yazı fakültemiz birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca revize edilmiş standart dosya planı Yükseköğretim Kurulunun www.yok.gov.tr adresinde
üniversiteler başlığı altında yayınlanmıştır.

Standart 16 – Hata ve Usulsüzlüklerin Bildirim Yöntemi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK BİLDİRİM YÖNTEMİ
1- Fakültemiz personeli, görevleri sırasında karşılaşmış oldukları, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları söz veya yazı ile en yakın amirden
başlayarak silsile yolu ile bildirmelidir.
2- Karar verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yolu ile kendi görüşleriyle birlikte en yakın amirine
bildirmeleri gerekmektedir.
3- Devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini ve kurumları ile
ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esas ve
usullere göre yapmaları gerekmektedir.
4- Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın
amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
5- Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır.
6- Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü
şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.

7- Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte
imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilmelidir.
8-

Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

9- Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince; müracaatlar hakkında karar verme yetkisi müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere
aittir.
10- Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunların silsile yolu ile müracaat konusunu çözümlemeye
yetkili kılınan mercilere 3 gün içinde intikal ettirir.

İZLEME STANDARTLARI
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Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir
.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç
ve yöntem belirlenmelidir.
17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda
düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
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Fakültemizde görevli personel, fakültemiz faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini
sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara uymaktan sorumludur. Fakülte Dekanı ve Sekreteri iç kontrol sistemini sürekliliğini izlemek ve aksayan
yönlerini tespit ederek önlem almakla yükümlüdürler.

Fakülte Dekanı Başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılacağı toplantılarda Fakültemiz iç kontrol sistemi değerlendirilecek, aksayan
yönleri görüşülecek ve gerekirse alınacak önlemlere ilişkin eylem planı hazırlanacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi

Standart: 18. İç denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara
uygun bir şekilde yürütülmelidir.
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem
planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

