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  Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare 
amiridir.  

  Yüksekokulda görev yapan personellere, yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu 
görev ve yetki dağılımını yapar  

  Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını 
uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasın da düzenli çalışmayı sağlamak.  

  Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi 
hakkında Rektöre rapor vermek.  

  Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 
Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü 
aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.  

  Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak.  

  Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek, yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek 
gerçekleştirilmesini takip etmek.  

  Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 
Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü 
aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.  

  Yüksekokul ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 
kullanılması ve geliştirilmesini planlamak.  

  Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak.  

 Yüksekokul fiziki koşullarını dikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını 
arttırıcı önlemleri almak.  

  Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak.  
  Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak.  
  Çalışan personellere adil ve eşit bir yaklaşım sergilemek.  
 Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. 
 Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak  
 Harcama yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük 

ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik 
ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer 
işlemlerden sorumludur.  

  Birime ait varlıkların, kaynakların ve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk, dürüstlük ve 
şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlamak, gözetlemek ve 
denetlemek 

  Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda 
nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.  
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YÜKSEKOKUL 

SEKRETERİ 

 Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının 

Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları 

yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.  

  Dikey geçiş başvuru formlarını kontrolü, imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru 

formlarını ve dekontları toplayarak ÖSYM’ye gönderilmesini sağlar.  

  Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.  

  Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur.  

  İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar 

  İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir 

  Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, 

gereği için hazırlıklar yapar. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür,  

  Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar 

  Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular 

  Yüksekokul personeli ve bakmakla yükümlü yakınlarına ait hasta sevk belgesini onaylar 

  Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.  

  Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev 

almak ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar.  

  AÖF ve ÖSYS sınavında görev alacak öğretim elemanlarının durumlarının ÖSYM ve Açık 

öğretim bürosuna bildirilmesi işlemini yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 
BÖLÜM 

BAŞKANI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder 

 Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.  

 Bölüme bağlı programlar arasında eşgüdümü sağlar.  

  Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar 

ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’na sunar.  

  Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar 

 Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.  

  Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.  

  Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi 

amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının 

oluşmasına çalışır.  

  Yüksekokul Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar 

  Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar 

 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir 
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SEKRETERİ 

 
 
 

 

 Kesinleşen haftalık ders programlarını Müdürlüğe bildirmek için üst yazısını hazırlar 

 Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, 

tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için 

yazısını hazırlar.  

 Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.  

 Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.  

 Yüksekokul-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder. 

Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak 

defterine işler, yazıları dosyalar. Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca 

gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Müdürlüğe iletilmesini sağlar.  

 Toplantı duyurularını yapar. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili 

yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.  

 Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. 

yazılarını yazar.  

 Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Yüksekokul Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim 

elemanlarına duyurur 

 Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul 

kararını Müdürlüğe bildirir.  

 Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.  

 Muafiyet dilekçelerinin bölüm başkanları ve danışmanlar tarafından incelenmesini sağlar 

 Gelen yazıları Bölüm Başkanına iletir.  

  Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.  

  Bölüme gelen postaları Müdürlükten teslim alıp ilgili birimlere teslim eder. 

 Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıların gerektiği kadar çoğaltılması ve 

ilgililere teslimini yapar.  

  Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki optik okuyucu, fotokopi, akıllı 

tahta ve baskı makinelerini korumak ve genel bakımlarını yapar 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞINIR 

KAYIT 

YETKİLİSİ 

 

 

 

 Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, 
ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve 
teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar. 
Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.  

  Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.  
 Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna 

teslim eder. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.  
 Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.  
 Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına 

alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.  
 Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna 

bildirir.  
 Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.  
 Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar 
 Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.  
 İdarenin vereceği diğer işleri yapar.  
 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur 
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   YAZI İŞLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek.  
  Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesiniyapmak.  
  Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalarıyapmak 

  Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.  
  Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme 

işlemlerini takip etmek.  
  Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takipetmek.  
  Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve 

sonuçlandırmak.  
 Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takipetmek.  
  Yüksekokul kurullarına üye seçim işlemlerini takipetmek.  
 Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarınıyapmak.  
  Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve 

başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk 
işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.  

 Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve gerekli 
güncellemeleri yapmak.  

  Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek vearşivlemek.  
 Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinin yazışmalarını  
  Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak  
  yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasınısağlar.  
  Yüksekokul ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili 

bilgilerin temininisağlar.  
 Yüksekokul içi ve Yüksekokul dışı yazışmaları yapar ve arşivler.  
  Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemleriniyapar.  

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ-

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

 

 

 

 Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç 
ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak 

  Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri 
yerine getirmek.  

 Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep 
ettiği bilgileri ve dokümanları vermek 

 Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders 
değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

 Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  
 Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine 

sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.  
 Ders kayıt dönemlerinde öğrenci ile iletişim halinde olarak ders kayıtlarının düzenli bir 

şekilde yapılmasını sağlar.  
 Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını 

geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı 
sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma 
çabası içinde olur.  

  Müdür, bağlı müdür yardımcısı ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 
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   MUHASEBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Yüksekokul bütçesinde yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder. 

 Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar. 

 Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar. 

 Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar. 

 Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar. 

 Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve asgari geçim indirimi bordrolarını hazırlamak. 

 Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını 

hazırlamak. 

 Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli 

işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek. 

 Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini 

düzenlemek. 

 Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik 

Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek. 

 Yüksekokul bütçesi hazırlıklarını yapmak. 

 Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak. 

 Akademik ve idari personelin fazla mesai işlemlerini yapmak. 

 Ön mali kontrol işlemi ve gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması. 

 Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması 

 Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapar 

sonuçlandırır ve ilgili birimlere iletir. 

 Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletir. 

 Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri her türlü yazışmayı 

yapılması 

 Sendika aidatlarının takibi  

 Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesi 

 Yüksekokuldan maaş alan personelin maaş bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi, 

 Kademe ve kıdem terfilerinin takibi, Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan 

personelin kısıtlı maaşlarını hazırlanması 

 Bordro ve banka listesinin hazırlanması. 

İstifa edenlerin  borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesi. 

  


