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KISALTMALAR VE AÇIKLAMALA I 
 

 

 
 

AK  Afyon Kocatepe  ni e  i e i 

EBYS Elektronik Belge Yöne im Sistemi 

G KAM Gi iĢimcilik  e Kariyer GeliĢ i me Uygulama  e A aĢ ı ma Me kezi 



 
Genel  anımlar  

 

Merkez Müdürü: Afyon Koca epe  ni e  i e i ü   yöne imi  a afından beli lenen 

 izyon, mi yon, amaç  e ilkele  doğ ul u unda; Me kezin  izyon  e mi yonunu 

ge çekleĢ i mek için me kez faaliye le ini e kinlik,  e imlilik  e e ik ilkele e gö e 

planlayan, ö gü leyen, yönlendi en, koo dine eden, ka a la  alan  e dene leyen gö e liyi 

ifade eder.  

 

Merkez Yönetim Kurulu: Me kezin ida i  e akademik konula ı ile 2547 Sayılı 

Yük eköğ e im Kanunu,  ni e  i ele de Akademik TeĢkila  Yöne meliği  e Ġlgili 

Yöne melik çe çe e inde me kezin akademik  e ida i faaliye le iyle ilgili gündeme gelen 

he   ü lü konuyu gö üĢen  e ka a a bağlayan, kurulu ifade eder.  

 

Merkez Danışma Kurulu: Me kezin ida i  e akademik konula ı ile paydaĢla ı 

çe çe e inde me kez faaliye le iyle ilgili gündeme gelen konula da üze inde gö üĢ 

bildiren kurulu ifade eder.  

 

Merkez Müdür Yardımcısı: Afyon Koca epe  ni e  i e i ü   yöne imi  a afından 

beli lenen  izyon, mi yon, amaç  e ilkele  doğ ul u unda; Me kezin  izyon  e 

mi yonunu ge çekleĢ i mek için me kez faaliye le inin e kinlik,  e imlilik  e e ik 

ilkele ine gö e planlanma ı, ö gü lenme i, yönlendi ilme i, koordine edilmesi, kararlar 

alınma ı  e dene lenme i amacıyla çalıĢmala ında Me kez Müdü üne ya dımcı olan 

gö e liyi ifade ede . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

T.C. 

AFYON KOCA EPE  N  E    E   

 

Gi iĢimcilik  e Ka iye  GeliĢ i me Uygulama  e A aĢ ı ma Me kezi 

Gö e  Dağılım Çizelge i 

Görevi/ nvanı Adı  oyadı Yetki ve  orumlulukları 

Müdü /D . Öğ e im 

 ye i 
Ko ay G RPINAR 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

Müdü  

Ya dımcı ı/Öğ e im 

Gö e li i 

Emrah BOZKURT 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

Yöne im Ku ulu 

 ye i / P of. D .  
Tuğ ul KANDEMĠR 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

Yöne im Ku ulu 

 ye i / P of. D . 
Ahmet YILDIZ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulu 

 ye i / Doç. Dr. 
Ahmet KARAMAN 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

Yöne im Ku ulu 

 ye i / D . Öğ e im 

 ye i 

E  an MERTGENÇ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

DanıĢma Kurulu 

 ye i / P of. D . 
Yusuf KARACA 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

DanıĢma Ku ulu 

 ye i/ĠġKUR  
Ahmet KARAKAYA 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

DanıĢma Ku ulu 

 ye i/TOBB  
Berna TOKMAN 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 

DanıĢma Ku ulu 

 ye i/OSB  
Ali Ul i AKOSMANOĞLU 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen 
görevleri yapmak. 



T.C. 
AFYON KOCATEPE UNIVERSITESİ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GÖREV TANIMI 

Doküman No : 

Ilk Yayın Tarihi : 

Revizyon Tarihi : 

Revizyon N 

 

 

 

 

 

Görev/Unvanı Me kez Müdü ü  

 st 

Yönetici/Yöneticileri 

Rek ö  

Astları Me kez  Akademik  e Ġda i Pe  oneli 

Vekalet Eden Müdü  Ya dımcıla ı 

Görevin Kısa  anımı Ġlgili Me zua  Çe çe e inde, Afyon Koca epe  ni e  i e i ü   yöne imi 

 a afından beli lenen  izyon, mi yon, amaç  e ilkele  doğ ul u unda; 

Me kezin  izyon  e mi yonunu ge çekleĢ i mek için eği im-öğ e imin  e ida i 

iĢle in e kinlik,  e imlilik  e e ik ilkele ine gö e planlanma ı, ö gü lenme i, 

yönlendi ilme i, koo dine edilme i, ka a la  alınma ı  e dene lenme i. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

-Me kezin amaçla ını ge çekleĢ i meye yönelik faaliye le  planlamak  e 

yü ü mek. 

-Me kezi  em il e mek, Yöne im Ku uluna  e DanıĢma Ku uluna baĢkanlık 

etmek. 

-Yöne im Ku ulunun gündemini beli lemek  e alınan ka a la ı uygulamak. 

-Me kez bünye indeki bi imle  a a ında koo dina yon  e dene imi  ağlamak. 

-Me kezin amaçla ı çe çe e inde ulu al  e ulu la a a ı ku uluĢla la ile iĢim 

ku mak  e çalıĢmala  yapmak. 

-Merkez  e Me keze bağlı bi imle in yıllık faaliye   apo unu hazı laya ak 

Rek ö lüğe  unmak. 

-Me kezin yıllık bü çe ini hazı laya ak Yöne im Ku ulunun onayına  unmak. 

-Me kezin amaçla ını ge çekleĢ i meye yönelik çalıĢma g upla ı oluĢ u ulma ı 

yönünde Yöne im Kuruluna teklifte bulunmak. 

-Me kezin faaliye  alanla ı ile ilgili ola ak  a afla la gö üĢmele  yapmak, 

p ojele  hazı lamak ya da hazı la mak. 

 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

657 Sayılı De le  Memu la ı Kanunu’nda  e 2547 Sayılı Yük ek Öğ e im 

Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

Yöne icilik ni elikle ine  ahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adı ve  oyadı:  

Tarih                                                                                                                                  mza 

 

ONAYLAYAN 

Tarih 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 
AFYON KOCATEPE UNIVERSITESİ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GÖREV TANIMI 

Doküman No : 

Ilk Yayın Tarihi : 

Revizyon Tarihi : 

Revizyon N 

 

 

 

 

Görev/Unvanı Müdü  Ya dımcı ı   

 st 

Yönetici/Yöneticileri 

Müdü  

Astları Akademik  e Ġda i Pe  oneli 

Vekalet Eden - 

Görevin Kısa  anımı Ġlgili Me zua  Çe çe e inde, Afyon Koca epe  ni e  i e i ü   yöne imi 

 a afından beli lenen  izyon, mi yon, amaç  e ilkele  doğ ul u unda; 

Me kezin   izyon  e mi yonunu ge çekleĢ i mek için eği im-öğ e imin  e ida i 

iĢle in e kinlik,  e imlilik  e e ik ilkele ine gö e planlanma ı, ö gü lenme i, 

yönlendi ilme i, koo dine edilme i, ka a la  alınma ı  e dene lenme i. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

-Me kezin amaçla ını ge çekleĢ i meye yönelik faaliye le  planlamak  e 

yü ü mek. 

-Me kez bünye indeki bi imle  a a ında koo dina yon  e dene imi  ağlamak. 

-Me kezin amaçla ı çe çe e inde ulu al  e ulu la a a ı ku uluĢla la ile iĢim 

ku mak  e çalıĢmala  yapmak. 

-Me kez  e Me keze bağlı bi imle in yıllık faaliye   apo unu hazı laya ak 

Müdü e  unmak. 

-Me kezin amaçla ını ge çekleĢ i meye yönelik çalıĢma g upla ı oluĢ u ulma ı 

yönünde Müdü e  eklif e bulunmak. 

-Me kezin faaliye  alanla ı ile ilgili ola ak  a afla la gö üĢmele  yapmak, 

p ojele  hazı lamak. 

 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

*2547  ayılı Yük eköğ e im Kanunu’nda yazılı olan ni elikle e  ahip olmak. 

*Yöne ici ni elikle ine  ahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adı ve  oyadı: 

 

Tarih                                                                                                                                  mza 

 

ONAYLAYAN 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 
AFYON KOCATEPE UNIVERSITESİ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GÖREV TANIMI 

Doküman No : 

Ilk Yayın Tarihi : 

Revizyon Tarihi : 

Revizyon N 

 

 

 

 

Görev/Unvanı Merkez Yöne im Ku ulu 

 st Yönetici/ 

Yöneticileri 

Me kez Müdü ü 

Astları Bi imde gö e  yapan  üm çalıĢanla . 

Vekalet Eden - 

Görevin Kısa  anımı 2547 Sayılı Yük eköğ e im Kanunu,   ni e  i ele de Akademik TeĢkila  

Yöne meliği  e Yük eköğ e im Ku umla ında  Öğ e im Yapılma ında 

Uyulacak E a la a ĠliĢkin Yöne melik çe çe e inde  eği im-öğ e im  baĢ a 

olmak üze e  Me kezin  ida i  e akademik  konula ını gö üĢmek  e ka a a  

bağlamak. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

-Me kezin çalıĢma p og amının hazı lanma ı  e yü ü ülme inde, ih iyaçla  

doğ ul u unda yapılan hazı lıkla ın Rek ö lüğe  unulma ında Müdü e 

ya dımcı olmak. 

-Me kez bünye inde çalıĢma g upla ının oluĢ u ulma ına yönelik Müdü ün 

 eklifle ini ka a a bağlamak. 

-Ku  ,   aj,  e  ifika  e benze i p og amla da gö e lendi ilecek, Me kezin 

faaliye  alanla ıyla ilgili konula da iĢ bi liği yapılacak  ni e  i e bi imle i, 

ulu al  e ulu la a a ı kiĢi, ku um  e ku uluĢla la iĢ bi liğine yönelik e a la ı 

tespit etmek. 

-Müdü   a afından hazı lanan Me kezin yıllık bü çe ini incelemek, ka a a 

bağlamak  e onaylanmak üze e Rek ö lüğe  unmak. 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

Ġlgili ku ul  e üyele inin 2547 Sayılı Yük eköğ e im Kanunu,  

 ni e  i ele de Akademik TeĢkila  Yöne meliği   e 657 Sayılı De le  

Memu la ı Kanunu’nda beli  ilen ni elikle e  ahip olma ı. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adı ve  oyadı:  

 

Tarih                                                                                                                                  mza 

 

Hazırlayan 

 

ONAYLAYAN 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 
AFYON KOCATEPE UNIVERSITESİ 

Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GÖREV TANIMI 

Doküman No : 

Ilk Yayın Tarihi : 

Revizyon Tarihi : 

Revizyon N 

  

 

 

Görev/Unvanı Me kez DanıĢma Ku ulu 

 st Yönetici  / 

Yöneticileri 

Me kez Müdü ü 

Astları Bi imde gö e  yapan  üm çalıĢanla . 

Vekalet Eden - 

Görevin Kısa  anımı 2547 Sayılı Yük eköğ e im Kanunu,   ni e  i ele de Akademik TeĢkila  

Yöne meliği  e Yük eköğ e im Ku umla ında  Öğ e im Yapılma ında 

Uyulacak E a la a ĠliĢkin Yöne melik çe çe e inde  eği im-öğ e im  baĢ a 

olmak üze e  Me kezin  ida i  e akademik  konula ını gö üĢmek  e ka a a  

bağlamak. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

-Me kez  a afından yü ü ülen çalıĢmala ın e kinliğinin  e  e imliliğinin 

a  ı ılma ı için Müdü lüğe değe lendi mele ini ak a mak. 

-Amaçla  çe çe e inde gö üĢ  e öne ile ini Müdü e  unmak. 

 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

Ġlgili ku ul  e üyele inin 2547 Sayılı Yük eköğ e im Kanunu,  

 ni e  i ele de Akademik TeĢkila  Yöne meliği   e 657 Sayılı De le  

Memu la ı Kanunu’nda beli  ilen ni elikle e  ahip olma ı. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adı ve  oyadı:  

 

Tarih                                                                                                                                  mza 

 

Hazırlayan 

 

ONAYLAYAN 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


