
T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 

  

AYNĠYAT BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 
 

 Sorumlu Personel: Rahmi KANBEROĞLU (Teknisyen) 

 

    

Tanımı 
Ayniyat Bürosu; 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak ayniyat ve satın alma iĢleri ile ilgili tüm 

iĢlemlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

  Yüksekokulun her türlü taĢınır mal kaydını tutmak, 

 Ambara giren taĢınır malların taĢınır mal kaydına zamanında ve düzenli kayıt 

etmek, 

 Yüksekokulda bulunan bütün taĢınır mallan numaralandırmak ve ilgili birimlere 

teslim etmek, taĢınır mal listelerini düzenlemek, teslim tutanaklarını tutmak, 

 Her yıl sonunda taĢınır mal sayımı yapılarak sayım tutanaklarını düzenlemek ve 

hazırlanacak listeleri Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı’na göndermek, 

 Kırılan, bozulan ve kul1anılamayacak durumda olan taĢınır mallan tespit etmek 

ve onayla kayıtlardan düĢmek, 

 DemirbaĢ ve Zimmet fiĢi düzenlemek görevden ayrılan personelden zimmetli 

eĢyalarını teslim almak, 

 Ambara giren ve çıkan tüm malzemelerin teslim almak, teslim etmek, 

 Ambar Defterini düzenli olarak tutmak, 

 Personelin depodan malzeme isteklerini, onaylı talep formları karĢılığında 

teslim etmek, 

 Depodaki malzemelerin düzenli ve sistemli olarak korunmasını sağlamak 

(zimmetle teslim edilmemiĢ malzemeler). 

 Satın alma Birimi tarafından satın alınan malların kabulü, Muayene ve kabul 

tutanağı düzenlemek, onaya sunmak. 

  Yüksekokula alınan taĢınır mal ve diğer malzemelerle ilgili fatura, ayniyat ve 

diğer belgeleri sistematik bir Ģekilde muhafaza etmek, 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve iĢlemleri 

yapmak.  

Ayniyat bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru 

olarak yapılmasından Müdür ve  Yüksekokul Sekreterine karĢı sorumludur. 

. Elektrik, bilgisayar vb. tüm onarım iĢlerini yapmak. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun. 



 

 

   Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum…../…/2019 

 

  

                                                                                                             Rahmi KANBEROĞLU 
                                                                                                             Teknisyen 

  

 
 
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

               



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

BÖLÜM SEKRETERİNİN GÖREVLERİ 

Sorumlu Personel: Rahmi KANBEROĞLU (Teknisyen) 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

* Ders kayıt tarihlerinden önce Ģubelere veya gruplara bölünerek 

verilecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının 

Müdürlüğe bildirilmesi.  

* Her yarıyıl baĢında, ders veren her bir öğretim elemanının ders içerik 

formlarını hazırlamasını sağlamak ve bu formları bölüm baĢkanlığının 

onayına sunmak, gerektiğinde yazmak, çoğaltmak ve dosyalamak. 

* Yarıyıl baĢlarında Bölüm BaĢkanlıklarınca hazırlanan haftalık ders 

programlarını bilgisayar ortamına aktarmak, 

* KesinleĢen haftalık ders programlarını üst yazı ile Müdürlüğe 

bildirmek, 

* Öğrenci ders devam çizelgelerinin kesinleĢmiĢ halini ders 

sorumlularına yazılı olarak iletmek, 

* Derslerin etkin Ģekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının 

ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri ile ders aracını projeksiyon vb. 

Müdürlükten sağlamak, 

* Ekle-sil iĢlemi bitiminde ders bildirim formlarının, bölüm 

sekreterliğine danıĢmanlarca teslim edilen öğrenci iĢleri kopyalarını 

üst yazı ile Müdürlüğe teslim etmek, 

* Hazırlanan sınav programlarını bilgisayar ortamına aktarmak, 

* KesinleĢen sınav programlarını üst yazı ile Müdürlüğe bildirmek,  

* Gözetmen taleplerini öğretim elemanlarından alarak bölüm 

baĢkanının önerisi doğrultusunda dağıtmak, 

* Yarıyıl sonlarında öğrencilerin yarıyıl baĢarı durumlarını gösterir 

dökümleri, ders sorumlularından 3 nüsha halinde imzalanmıĢ olarak 

imza karĢılığı teslim almak, 

* Öğrencilerin yarıyıl baĢarı durumlarını gösterir dökümlerin iki 

nüshasını üst yazı ile Müdürlüğe teslim etmek, bir nüshasını bölüm 

sekreterliğinde dosyalamak, 

* Yüksekokul -bölüm arası yazıĢmaları iletmek, 

*Bölüm- Yüksekokul  arası yazıĢmaları yapmak,  

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

ve “gelen” evrak defterine iĢlemek, yazıları ilgili dosyalarda saklamak, 

*Müdürlükten gelen yazıların bölüm baĢkanlığınca gereğinin 

yapılmasını sağlamak ilgili bölüme zimmet karĢılığı teslim etmek ve 

cevap verilmesi gereken yazıların gününde Müdürlüğe iletilmesini 

sağlamak, 

* Bölüme gelen yazıları bölüm baĢkanının görüĢü doğrultusunda 

gerekirse bölüm öğretim elemanlarına ve araĢtırma görevlilerine üç 

gün içinde imza karĢılığında duyurmak ya da dağıtmak, 



 

 

 

      Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum. (…./…/2019) 

 

  

                                                                                                            Rahmi KANBEROĞLU                              

 

                                                                                                                  Teknisyen 
 
                                                                                                                     

 

 
 
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

* Toplantı duyurularını yapmak ve toplantı tutanaklarını bilgisayar 

ortamına aktarmak, 

* Bölüm personelinin yıllık izin formlarını 3 nüsha olarak hazırlamak, 

onaydan sonra bir nüshasını Müdürlüğe, bir nüshasını ilgili personele 

ve bir nüshasını da bölüm sekreterliğinde dosyalamak 

   * Bölüm Sekreteri kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru 

olarak yapılmasından Müdür, Bölüm BaĢkanına ve Yüksekokul  

Sekreterine karĢı sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
             

                                  ĠÇ VE TEKNĠK HĠZMETLER BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

Sorumlu Personel: Rahmi KANBEROĞLU (Elektrik Teknisyeni) 

Tanımı 

Ġç ve Teknik Hizmetler Bürosu; 

 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak iç hizmetler iĢi ile ilgili tüm 

iĢlemlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

*  Yüksekokulun her türlü teknik, tamir, bakım, güvenlik ve temizlik 

hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak, 

*  Çevre düzenlemesi ile ilgilenmek, 

*   Yüksekokulumuzda düzenlenen Konferans, Kongre, Panel v.s. için 

davetiye ve afiĢ iĢlemlerini hazırlatmak, ilgili yerlere dağıtmak ve takibi 

gerektiren iĢlemleri yapmak, 

*  Bina ve tesislerin ısıtma, aydınlatma iĢlemlerini takip etmek, 

* Fotokopi çekimi ve sınav zamanı soruların basılması iĢlemlerini 

yürütmek, 

* Fotokopi, baskı makinelerinin basit tamir-bakım ve onarım iĢlemlerini 

sağlamak, 

* Konferans ve sunum salonu tahsis iĢlemlerinin yapmak, 

* Birim dosyalama iĢlemlerinin yapılması, arĢive devredilecek 

malzemelerin tesliminin sağlanması, 

* Müdürlük panolarına ilan, duyuruları yapmak ve iĢlemleri takip etmek, 

*  Yüksekokulda teknik hizmet iĢlemlerini yapmak ve bu konuda 

organize programının yapılmasını sağlamak, 

*   Yüksekokulda  basit elektrik arızaları ile ilgili (florasan, anahtar, 

kablo v.b.) tamiratları yapmak,  

*  Sivil Savunma ĠĢlemleri, güvenlik ve yangın tertibat iĢlemlerinin 

yapılmasını sağlamak, 

*  Bina ve tesislerdeki arıza iĢlemlerini ilgili birimlere bildirmek ve 

takibini yapmak, 

*   Yüksekokulda  laboratuarlardaki tamir-bakım ve onarım iĢlemlerini 

sağlamak, 

*  Her türlü biliĢim malzemelerinin tamir, onarım ve bakımını yapmak, 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve 



  
 

      Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum…./…/2019 

 

                                                                                                                     Rahmi KANBEROĞLU         

                                                                                        (Teknisyen)                                                                                        
 

 
 
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 

 

 

 

iĢlemleri yapmak.  

* Ġç hizmetler bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve  Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 sayılı kanun. 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
             

                                  ĠÇ VE TEKNĠK HĠZMETLER BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

Sorumlu Personel: Rahmi KANBEROĞLU (Elektrik Teknisyeni) 

                                  

Tanımı 

Ġç ve Teknik Hizmetler Bürosu; 

 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak iç hizmetler iĢi ile ilgili tüm 

iĢlemlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

*  Yüksekokulun her türlü teknik, tamir, bakım, güvenlik ve temizlik 

hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak, 

*  Çevre düzenlemesi ile ilgilenmek, 

*   Yüksekokulumuzda düzenlenen Konferans, Kongre, Panel v.s. için 

davetiye ve afiĢ iĢlemlerini hazırlatmak, ilgili yerlere dağıtmak ve takibi 

gerektiren iĢlemleri yapmak, 

*  Bina ve tesislerin ısıtma, aydınlatma iĢlemlerini takip etmek, 

* Fotokopi çekimi ve sınav zamanı soruların basılması iĢlemlerini 

yürütmek, 

* Fotokopi, baskı makinelerinin basit tamir-bakım ve onarım iĢlemlerini 

sağlamak, 

* Konferans ve sunum salonu tahsis iĢlemlerinin yapmak, 

* Birim dosyalama iĢlemlerinin yapılması, arĢive devredilecek 

malzemelerin tesliminin sağlanması, 

* Müdürlük panolarına ilan, duyuruları yapmak ve iĢlemleri takip etmek, 

*  Yüksekokulda teknik hizmet iĢlemlerini yapmak ve bu konuda 

organize programının yapılmasını sağlamak, 

*   Yüksekokulda  basit elektrik arızaları ile ilgili (florasan, anahtar, 

kablo v.b.) tamiratları yapmak,  

*  Sivil Savunma ĠĢlemleri, güvenlik ve yangın tertibat iĢlemlerinin 

yapılmasını sağlamak, 

*  Bina ve tesislerdeki arıza iĢlemlerini ilgili birimlere bildirmek ve 

takibini yapmak, 

*   Yüksekokulda  laboratuarlardaki tamir-bakım ve onarım iĢlemlerini 

sağlamak, 



  
 

      Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum…./…/2019 

 

                                                                                                                      

Rahmi KANBEROĞLU 

     (Elektrik Teknisyeni) 
 
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 

 

 

 

*  Her türlü biliĢim malzemelerinin tamir, onarım ve bakımını yapmak, 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve 

iĢlemleri yapmak.  

* Ġç hizmetler bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve  Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 sayılı kanun. 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
             

                                                    HĠZMETLĠ GÖREVLERĠ 

                           Sorumlu Personel: Kadir KÖK (Kaloriferci) 

  

Tanımı 
Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak verilen görevle  ilgili tüm iĢlerin düzenli, 

sağlıklı, zamanında  yürütülmesinden sorumludur. 

 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

-Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapmak, temiz ve düzenli tutmak, 

-Tesisatı kontrol altında bulundurmak, ısıyı ayarlamak, 

-Kalorifer tesisatının korunmasına özen göstermek, arızaları zamanında 

amirine  

bildirmek, 

-Kazan yanarken görevi baĢında bulunmak, 

-Tesisatın suyunu tamamlamak, bacayı temizlemek, kazan dairesinde bulunan  

alet ve edevatı korumak, 

-Kaloriferin çalıĢmadığı zamanlarda idarece verilecek görevleri yapmak, 

-BulunmuĢ olduğu birimin ısınması ve ısı sisteminde yapılması gereken her 

türlü  

bakım ve onarım çalıĢmasını yapar. 

-Sorumluluğunda olan iç ve dıĢ alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını,  

birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleĢimin düzeninin devamını sağlamak, 

-Sınıf, laboratuvar, koridor gibi alanları havalandırmak, 

-Elektrik, su, cam, çerçeve kapılarda vb. aksaklıkları Yüksekokul Sekreterine  

bildirmek, yanan lamba, açık kalmıĢ musluk vb. Ġsrafa neden olan her Ģeye  

müdahale etmek, 

-ÇalıĢma ortamına giren tüm kiĢilerin ortamdan memnun ayrılmasını 

sağlamak, 

-ÇalıĢma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları  

mesai bitiminde elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı  

tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 

-Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

-Etik kurallarına uymak, 

-Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 

-Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 

-Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, mesai saatleri  

içerisinde personel tanıtım kimlik kartını takmak, 

-Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer  

görevleri yapmak. 

-Baca ve baca bağlantılarının hava sızdırmamasına dikkat ediniz.  

-Yanma esnasında baca bağlantısında bulunan temizleme kapağının kapalı 



       
 Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen görevleri 

yapacağımı taahhüt ediyorum……/…/2019 

        Kadir KÖK                                                                                                                        

 Kaloriferci 

 

 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 

olduğundan emin olunuz. 

-Kazanızın baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatmayınız.  

- Kazanda her ne Ģekilde olursa olsun yemek piĢirmeye çalıĢılmayınız, 

-Kalorifer kazanının imbisat deposuna bağlantısını temin eden gidiĢ ve dönüĢ 

emniyet boruları üzerinde hiçbir akıĢ kesici vana olmamalıdır. 

 -Ayrıca kalorifer kazanı çalıĢırken, kalorifer kazanındaki sıcak su çıkıĢ ve 

dönüĢ boruları üzerindeki vanalar açık olmalı, hiçbir surette kapatılmamalıdır. 

- Kazanın içerisine kesinlikle patlayıcı maddeler atmayınız.Güvenliğiniz ve iyi 

bir yanma sağlamak için bacalar temiz ve bakımlı olmalıdır. Bu yüzden 

kazanınızı yakmadan önce baca çekiĢini kontrol ediniz. 

-Kazan boruları kirlendikçe önden fırça vasıtasıyla temizlenir. Kazanın arka 

tarafında bulunan duman kollektörü ve duman kanalı içine düĢen kurum 

kollektörün iki tarafında ve baca irtibatı üzerinde bulunan kapaklar vasıtasıyla 

ara sıra temizleyiniz. 

-DıĢ hava sıcaklığı 15 ºC ve üzerinde ise, kullanma boyler sıcak su ihtiyacı 

hariç bina ısıtmak için kalorifer kesinlikle yakılmamalıdır. 

- Kazana su ilavesi kazan suyu soğuk iken yapılmalıdır. Kazandan su sızıyorsa 

çalıĢtırmayınız. 

- Ġçerisinde su yokken kazan kesinlikle yakmayınız. 

-Kazanınıza aĢırı yükleme yapmayınız. AĢırı yükleme yetersiz oksijenle 

verimsiz yanmaya ve ızgaralarınızın da ömrünün kısalmasına neden olur. 

- Su sıcaklığı düĢürülmek isteniyorsa baca damperinin ¼ oranında açık 

tutulması yanmayı yavaĢlatacağından, istenilen ayarlama bu Ģekilde 

yapılmalıdır. 
- Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri 
yapmak.  

- Kalorifer Dairesinde  çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve 

doğru olarak yapılmasından Müdür ve  Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 sayılı kanun. 

 Kalorifere ait mevzuatı bilmek. 

 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iĢ deneyimine 

sahip olmak 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
             

                                                    HĠZMETLĠ GÖREVLERĠ 

                           Sorumlu Personel: Mahmut HEMĠġ (Hizmetli) 

  
 

      

 Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen görevleri 

yapacağımı taahhüt ediyorum……/11/2014 

 

  Mahmut HEMĠġ                                                                                                                        

 Hizmetli 

Tanımı 
Yüksekokul  Sekreteri'ne bağlı olarak verilen görevle  ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında  yürütülmesinden sorumludur. 

 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

*Santral, danıĢma, 

*Öğrenci iĢleri bürosu. 

*Bulancak UBMYO’da Normal Öğretimi bulunan Yüksekokulumuzun 

öğrenci ve yazı iĢlerini yürütmek, 

*Evrak dağıtımı, postaya verilmesi,fotokopi çekimi ve sınav 

dönemlerinde sınav evraklarının baskı ve çoğaltma iĢlemlerini yapmak. 

*Ġdarenin vereceği diğer iĢleri yapmak. 

*Ġlgili kanun ve Yönetmenlikle verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 sayılı kanun. 

  



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

MUHASEBE BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 
 

Sorumlu Personel: Ġbrahim GÜLER (Teknisyen) 

Tanımı 

Muhasebe Bürosu; 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak satın alma ve tahakkuk iĢleri ile 

ilgili tüm iĢlemlerin düzenli sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

  Yüksekokul  bütçe taslağını hazırlamak, 

  Yüksekokulda görev yapan personelin maaĢ ve diğer ücretler ile 

ilgili tahakkuk, bordro iĢlemlerini yürütmek, yazıĢmalarını yapmak, 

maaĢların ve diğer ücretlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesini ilgili 

birimlerle koordine ederek sağlamak, 

. Yüksekokulda görev yapan akademik ve idari personelin her biri için 

özlük dosyası hazırlamak, 

 Her türlü yol1uk ve harcırah tahakkukunu yapmak, 

 Bölümlerden alınacak puantajlara göre ders ve sınav ücreti 

tahakkukunu yapmak, ücretlerin zamanında ve düzenli olarak ilgililere 

ödenmesini sağlamak, 

  Yüksekokul  personelinden rapor alanların raporlarının temini ile 

maaĢ ve ücret bordrolarına yansımasını sağlamak, gerekli tahakkuk 

iĢlemlerini yapmak, 

  Yüksekokul personelin yurtdıĢı yolluk harcırah ve maaĢ 

tahakkuklarını yapmak, 

  Yüksekokul  personelinin her türlü ücret fark tahakkuklarını 

yapmak, 

  Yüksekokul  personelinin ġahıs Emeklilik FiĢlerini düzenlemek, 

 Emekli Sandığı tarafından istenilen Emekli Kesenekleri ile ilgili form 

ve belgeleri düzenlemek ve gerekli iĢlemleri sonuçlandırmak,  

  Yüksekokul personelinden her yıl düzenli olarak alınacak Aile 

Beyannamelerinde yer alan bilgileri bordroya iĢlemek ve bordronun her 

personelin durumunda meydana gelecek değiĢik1ik1ere göre 

günce1lemek, 

 Personel ücretleri ve emeklilik hakları ile ilgili kurumlardan istenilen 

bilgi, belge ve iĢlemleri zamanında ve düzenli olarak sonuçlandırmak. 

 Aylık bilgi formlarını düzenlemek ve zamanında istenilen makamlara 

göndermek, 

 Yapılacak olan ihale ve bakım sözleĢmelerinin hazırlanması, 

  Yüksekokulun mal ve hizmet alımlarını gerçekleĢtirmek üzere 

yaklaĢık maliyet için piyasa araĢtırması yaparak iĢi sonuçlandırmak, 

 Ġç kontrol, Stratejik eylem planı ve Yüksekokulun yıllık bütçesinin 

hazırlanmasındaki gerekli çalıĢmaları yapmak ve hazırlamak, 



  
 

     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum. 

 

  

                                                                                                                     Ġbrahim GÜLER 
                                                                                                                    Teknisyen 

  

 
 
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

 

 Ġç Kontrol, eylem planının hazırlanması, 

 Öğrencilerin staj iĢlemlerini yürütmek, staj süresince sigorta sicil 

iĢlemlerinin yapılması ve takibi, 

 Satın alma, maaĢ ve ücretiler ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

sistemli bir Ģekilde dosyalamak, arĢivlemek ve muhafaza etmek, 

  Yüksekokuldan ayrılan personele MaaĢ Nakil Ġlmühaberi 

düzenlemek, 

 Emekli olan personelin emeklilik iĢlemlerinin gerektirdiği her türlü 

yazıĢmayı yapmak, 

 Elektrik, telefon, su ve benzeri faturaların ödeme emirlerini, avans 

açma kapama iĢlemleri için gerekli tüm yazıĢmaları yapıp imzaya 

hazırlamak ve takibini yapmak, 

  Yüksekokul harcamalarını ile ilgili bütçe defterini tutmak, 

ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak, 

Muhasebe bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından  Müdür ve  Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 6111 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 
 

Sorumlu Personel: : ġef Recayi KABAKÇI, Bilg.ĠĢlt.Yıldıray YEL,  Teknisyen Fatih  
BAYRAKTAR 

Tanımı 
Öğrenci ĠĢleri Bürosu; 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak öğrenci iĢleri ile ilgili tüm 

iĢlemlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

* Öğrenci iĢlerine havale edilen evrakların yazıĢmalarını yapmak,  

* Aylık Öğrenci faaliyet yazıĢmalarını ilgili makamlara bildirmek,  

* Öğretim yılı sonunda öğrenci baĢarı oranları ve istatistik bilgilerini 

hazırlamak,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili her türlü sevk ve idare iĢlerini yürütmek.  

* Ders kayıt tarihlerinden önce Ģubelere veya gruplara bölünerek 

verilecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının öğrenci 

otomasyon sistemine aktarılması. 

* KesinleĢen haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda 

duyurmak ve öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını 

yazılı olarak iletmek, 

* KesinleĢen sınav programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, 

öğretim elemanları ile gözetmenlere, kendi sınav programlarını,  

* Ders kayıtlarını yapmak ve dosyaları hazırlamak,  

* Öğrencilerin transkriptlerinin hazırlanması ve sınavlar 

sonuçlandığında notların Web ortamında onaylanması ,sınav sonuç 

listelerinin saklanması,  

* Gerektiğinde öğrenci ve danıĢmanı arasında bağlantı kurulmasını 

sağlamak, Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Yüksekokul Yönetim 

Kurulu” kararlarını danıĢmana gerekirse öğrenciye duyurmak, 

* Talepte bulunan öğrencilere “Öğrenci Belgesi”, “Transkript”, “v.s) 

gibi belgeleri hazırlayarak, imzaları tamamlandıktan sonra öğrenciye 

vermek, öğrenci raporlarıyla ilgili iĢlemleri yapmak, 

* Öğrencilerin ilgili kuruluĢlarla olan iĢlemlerini hazırlamak ve 

yürütmek,  

* Öğrenci temsilci seçimleriyle ilgili her türlü hazırlıkları yapmak,  

* Yatay geçiĢ yazıları ve Rektörlük Makamına gerekli yazıĢmalar,  

* Tüm sınıflar için kimlik müracaatlarının değerlendirilip, gerekenin 

yapılması,  

* Öğrencilerin Staj programlarının hazırlanarak staj süresince sigorta 

sicil iĢlemlerinin yapılması ve muhasebe bürosuyla eĢgüdümlü takibi, 

* Öğrencilerin DanıĢman hocalarının duyurulması, yazıĢmalarının 

yapılarak dağıtılması.  

* Yüksekokul öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi 

dolanları kaldırmak, 

* Öğrencilerle ilgili her türlü yazıĢmalar ve sportif faaliyetlerle ilgili 

iĢlemleri yürütmek,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili Anabilim Dallarına yapılan yazıĢmalar,  

* Periyodik olarak ilgili kuruluĢlarla yapılan aylık rutin yazıĢmalar,  

* Resmi veya özel kurumlardan gelen burs yazıĢmaları.  



  
 

     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

 

 

  Teknisyen Fatih  BAYRAKTAR 

                                                                                                                    
                                                                             

 

 

 

 

 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

  

* Yeni kayıtlı öğrencilerin dosyalarını teslim alarak muhafaza etmek. 

* Yeni giriĢ ve Dönem öğrencilerinin burs, askerlik iĢlemleri, öğrenci 

belgeleri, not transkripleri vb. belgelerini hazırlamak,  

* Sunum ve geri bildirimlerle ilgili her türlü iĢlemi yapmak,  

* Yabancı Uyruklularla ilgili yazıĢmalar,  

* Öğrenci kayıt silme, iliĢik kesme af intibak iĢlemlerinin yürütülmesi, 

* Öğrenci Otomasyon Kullanımı,  

* Ġlgili tüm yazıĢmalar ve duyuruların yapılması. 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve 
işlemleri yapmak. 

* Öğrenci iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin 

zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul  

Sekreterine karĢı sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 
 

Sorumlu Personel: ġef Recayi KABAKÇI, Bilg.ĠĢlt.Yıldıray YEL,  Teknisyen Fatih  
BAYRAKTAR 

Tanımı 
Öğrenci ĠĢleri Bürosu; 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak öğrenci iĢleri ile ilgili tüm iĢlemlerin 

düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

* Öğrenci iĢlerine havale edilen evrakların yazıĢmalarını yapmak,  

* Aylık Öğrenci faaliyet yazıĢmalarını ilgili makamlara bildirmek,  

* Öğretim yılı sonunda öğrenci baĢarı oranları ve istatistik bilgilerini 

hazırlamak,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili her türlü sevk ve idare iĢlerini yürütmek.  

* Ders kayıt tarihlerinden önce Ģubelere veya gruplara bölünerek verilecek 

dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının öğrenci otomasyon 

sistemine aktarılması. 

* KesinleĢen haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak 

ve öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak 

iletmek, 

* KesinleĢen sınav programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, 

öğretim elemanları ile gözetmenlere, kendi sınav programlarını,  

* Ders kayıtlarını yapmak ve dosyaları hazırlamak,  

* Öğrencilerin transkriptlerinin hazırlanması ve sınavlar sonuçlandığında 

notların Web ortamında onaylanması ,sınav sonuç listelerinin saklanması,  

* Gerektiğinde öğrenci ve danıĢmanı arasında bağlantı kurulmasını 

sağlamak, Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Yüksekokul Yönetim 

Kurulu” kararlarını danıĢmana gerekirse öğrenciye duyurmak, 

* Talepte bulunan öğrencilere “Öğrenci Belgesi”, “Transkript”, “v.s) gibi 

belgeleri hazırlayarak, imzaları tamamlandıktan sonra öğrenciye vermek, 

öğrenci raporlarıyla ilgili iĢlemleri yapmak, 

* Öğrencilerin ilgili kuruluĢlarla olan iĢlemlerini hazırlamak ve yürütmek,  

* Öğrenci temsilci seçimleriyle ilgili her türlü hazırlıkları yapmak,  

* Yatay geçiĢ yazıları ve Rektörlük Makamına gerekli yazıĢmalar,  

* Tüm sınıflar için kimlik müracaatlarının değerlendirilip, gerekenin 

yapılması,  

* Öğrencilerin Staj programlarının hazırlanarak staj süresince sigorta sicil 

iĢlemlerinin yapılması ve muhasebe bürosuyla eĢgüdümlü takibi, 

* Öğrencilerin DanıĢman hocalarının duyurulması, yazıĢmalarının 

yapılarak dağıtılması.  

* Yüksekokul öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi 

dolanları kaldırmak, 

* Öğrencilerle ilgili her türlü yazıĢmalar ve sportif faaliyetlerle ilgili 

iĢlemleri yürütmek,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili Anabilim Dallarına yapılan yazıĢmalar,  

* Periyodik olarak ilgili kuruluĢlarla yapılan aylık rutin yazıĢmalar,  

* Resmi veya özel kurumlardan gelen burs yazıĢmaları.  

* Yeni kayıtlı öğrencilerin dosyalarını teslim alarak muhafaza etmek. 

* Yeni giriĢ ve Dönem öğrencilerinin burs, askerlik iĢlemleri, öğrenci 



 

     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

 

                        ġef Recayi KABAKÇI

         

                                                                                                                    
 

 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

  

belgeleri, not transkripleri vb. belgelerini hazırlamak,  

* Sunum ve geri bildirimlerle ilgili her türlü iĢlemi yapmak,  

* Yabancı Uyruklularla ilgili yazıĢmalar,  

* Öğrenci kayıt silme, iliĢik kesme af intibak iĢlemlerinin yürütülmesi, 

* Öğrenci Otomasyon Kullanımı,  

* Ġlgili tüm yazıĢmalar ve duyuruların yapılması. 

*Daire BaĢkanlıkları gelen- giden, 

*Öğrenci ĠĢleri gelen- giden, 

*Akademik Personel gelen- giden, 

*Öğrenci dilekçeleri. 

*Harç iade v.b. yazılar, 

*SKS gelen- giden, 

*Ġdari Personele yazıĢmalar, 

*Ayrıca Bulancak UBMYO’da Normal Öğretimi bulunan 

Yüksekokulumuzun öğrenci ve yazı iĢlerini yürütmek, 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri 
yapmak. 

* Öğrenci iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 
 

Sorumlu Personel ġef Recayi KABAKÇI, Bilg.ĠĢlt.Yıldıray YEL,  Teknisyen Fatih  
BAYRAKTAR 

Tanımı 
Öğrenci ĠĢleri Bürosu; 

Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak öğrenci iĢleri ile ilgili tüm 

iĢlemlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

* Öğrenci iĢlerine havale edilen evrakların yazıĢmalarını yapmak,  

* Aylık Öğrenci faaliyet yazıĢmalarını ilgili makamlara bildirmek,  

* Öğretim yılı sonunda öğrenci baĢarı oranları ve istatistik bilgilerini 

hazırlamak,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili her türlü sevk ve idare iĢlerini yürütmek.  

* Ders kayıt tarihlerinden önce Ģubelere veya gruplara bölünerek 

verilecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının öğrenci 

otomasyon sistemine aktarılması. 

* KesinleĢen haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda 

duyurmak ve öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını 

yazılı olarak iletmek, 

* KesinleĢen sınav programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, 

öğretim elemanları ile gözetmenlere, kendi sınav programlarını,  

* Ders kayıtlarını yapmak ve dosyaları hazırlamak,  

* Öğrencilerin transkriptlerinin hazırlanması ve sınavlar 

sonuçlandığında notların Web ortamında onaylanması, sınav sonuç 

listelerinin saklanması,  

* Gerektiğinde öğrenci ve danıĢmanı arasında bağlantı kurulmasını 

sağlamak, Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Yüksekokul Yönetim 

Kurulu” kararlarını danıĢmana gerekirse öğrenciye duyurmak, 

* Talepte bulunan öğrencilere “Öğrenci Belgesi”, “Transkript”, “v.s) 

gibi belgeleri hazırlayarak, imzaları tamamlandıktan sonra öğrenciye 

vermek, öğrenci raporlarıyla ilgili iĢlemleri yapmak, 

* Öğrencilerin ilgili kuruluĢlarla olan iĢlemlerini hazırlamak ve 

yürütmek,  

* Öğrenci temsilci seçimleriyle ilgili her türlü hazırlıkları yapmak,  

* Yatay geçiĢ yazıları ve Rektörlük Makamına gerekli yazıĢmalar,  

* Tüm sınıflar için kimlik müracaatlarının değerlendirilip, gerekenin 

yapılması,  

* Öğrencilerin Staj programlarının hazırlanarak staj süresince sigorta 

sicil iĢlemlerinin yapılması ve muhasebe bürosuyla eĢgüdümlü takibi, 

* Öğrencilerin DanıĢman hocalarının duyurulması, yazıĢmalarının 

yapılarak dağıtılması.  

* Yüksekokul öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi 

dolanları kaldırmak, 

* Öğrencilerle ilgili her türlü yazıĢmalar ve sportif faaliyetlerle ilgili 

iĢlemleri yürütmek,  

* Öğrenci iĢleri ile ilgili Anabilim Dallarına yapılan yazıĢmalar,  

* Periyodik olarak ilgili kuruluĢlarla yapılan aylık rutin yazıĢmalar,  

* Resmi veya özel kurumlardan gelen burs yazıĢmaları.  



  
 

     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

 

         Bilg.İşlt.Yıldıray YEL 

   

                                                                                                                    
 

 

 

 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

  

* Yeni kayıtlı öğrencilerin dosyalarını teslim alarak muhafaza etmek. 

* Yeni giriĢ ve Dönem öğrencilerinin burs, askerlik iĢlemleri, öğrenci 

belgeleri, not transkripleri vb. belgelerini hazırlamak,  

* Sunum ve geri bildirimlerle ilgili her türlü iĢlemi yapmak,  

* Yabancı Uyruklularla ilgili yazıĢmalar,  

* Öğrenci kayıt silme, iliĢik kesme af intibak iĢlemlerinin yürütülmesi, 

* Öğrenci Otomasyon Kullanımı,  

* Ġlgili tüm yazıĢmalar ve duyuruların yapılması. 

*Ayrıca Bulancak UBMYO’da Normal Öğretimi bulunan 

Yüksekokulumuzun öğrenci ve yazı iĢlerini yürütmek, 

* Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve 
işlemleri yapmak. 

* Öğrenci iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin 

zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul  

Sekreterine karĢı sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

PERSONEL ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

 

Sorumlu Personel:ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU, ġef Emine KESKİN GÜNAYDIN, 

Kaloriferci Kadir KÖK 

Tanımı 

Personel ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak personel iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

  Yüksekokulda görevli personelin özlük iĢlemlerini zamanında, düzenli 

olarak ve giz1i1ik içerisinde yapmak, 

 Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama onaylarının birer 

örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin kanunlara göre terfi, kadro tahsisi, kademe 

ve derece Ġlerlemelerini takip ederek, Rektörlük Makamından gelen 

onayların birer örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını 

dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin izin kayıtlarını tutmak, takibini yapmak, 

izinlerini hazırlanacak kartlara iĢlemek, izin formlarını düzenlemek, 

kul1anılan izinleri düzenli olarak kayıtlardan düĢmek, her türlü izni 

Rektörlüğe bildirmek. 

 Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak, 

 Personel kimlik kartlarını ile ilgili Personel Daire BaĢkanlığıyla 

yazıĢmaları yapmak. 

  Yüksekokula alınacak Akademik personel müracaatlarını eksiksiz almak, 

sınav tutanaklarını ve evraklarını düzenlemek, sınavlarını takip etmek ve 

sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak, Sınavlarda baĢarılı olan1ara gerek1i 

tebligatları yapmak, müracaat ve sınav evraklarını bir dosya halinde  

Yüksekokul  Yönetim Kuruluna sunmak, kuruldan çıkacak karara göre atama 

teklifleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak, 

 Akademik ve Ġdari Personel Kadro Defteri tutmak, 

 Akademik personelin görev sürelerini takip e1mek, süreleri dolmadan en 

geç bir ay önceden süre uzatma iĢlem1erini baĢlatmak ve sürelerinin 

zamanında uzatılmasını sağlamak için takip edip sonuçlandırmak, 

 Akademik ve idari personelin her türlü soruĢturma dosyalarını 

hazırlamak, yazıĢmalarını yapmak, 

 Akademik ve idari personel ile ilgili istenilen her türlü istatistikleri 

tutmak ve ilgi1i birimlere bildirmek, 

 Akademik ve idari personel sirkülasyonunu takip ederek listelerini 

düzenli bir Ģekilde yenilemek, arĢivlemek ve gerektiğinde istatistiksel veriler 

hazırlamak, 



  
 Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen görevleri 

yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                                                                                 ġef Emine KESKĠN GÜNAYDIN 

  

 

 

 Ġbrahim KURT 

         Yüksekokul Sekreteri 
 

 Her yarıyıl baĢında Yüksekokulumuzda görevli bulunan ve ders veren 

öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40/a ve 31.maddelerine göre 

görevlendirilme iĢlemlerini takip etmek, 

 2547 Sayılı Kanunun 36, 38 ve 40/b maddelerine göre yapılacak 

görevlendirme yazıĢmalarını yapmak ve sürelerini takip etmek. Seçim 

duyurularını yapmak. 

Yurtiçi ve yurtdıĢı görevli bulunan akademik personelin görev sürelerinin 

takibini ve yazıĢmalarını yapmak, 

 Rapor alan akademik ve idari personelin raporlarını düzenli olarak 

Muhasebe Birimine bildirmek, 

 Akademik ve Ġdari personel hakkındaki  Yüksekokul  Kurulu ve Yönetim 

Kurulu kararlarını yazmak ve uygulamalarını takip etmek, 

 Akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili sorularını 

cevaplamak, problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak, 

 Akademik ve idari personele ait iĢlem görmüĢ evrakları özlük dosyalarına 

yerleĢtirmek, 

 Akademik ve idari personelin her türlü görevlendirme yazıĢmalarını 

yapmak, 

 Akademik ve Ġdari personel ile ilgili tüm yazıĢmaları düzenli ve sistemli 

olarak dosyalamak, 

 Yüksekokuldan ayrılan personelin özlük dosyalarını arĢive göndermek. 

Personel iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 

 2914 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

PERSONEL ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

 

Sorumlu Personel: Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU (Şef)  

Tanımı 

Personel ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak personel iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

  Yüksekokulda görevli personelin özlük iĢlemlerini zamanında, düzenli 

olarak ve giz1i1ik içerisinde yapmak, 

 Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama onaylarının birer 

örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin kanunlara göre terfi, kadro tahsisi, kademe 

ve derece Ġlerlemelerini takip ederek, Rektörlük Makamından gelen 

onayların birer örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını 

dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin izin kayıtlarını tutmak, takibini yapmak, 

izinlerini hazırlanacak kartlara iĢlemek, izin formlarını düzenlemek, 

kul1anılan izinleri düzenli olarak kayıtlardan düĢmek, her türlü izni 

Rektörlüğe bildirmek. 

 Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak, 

 Personel kimlik kartlarını ile ilgili Personel Daire BaĢkanlığıyla 

yazıĢmaları yapmak. 

  Yüksekokula alınacak Akademik personel müracaatlarını eksiksiz almak, 

sınav tutanaklarını ve evraklarını düzenlemek, sınavlarını takip etmek ve 

sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak, Sınavlarda baĢarılı olan1ara gerek1i 

tebligatları yapmak, müracaat ve sınav evraklarını bir dosya halinde  

Yüksekokul  Yönetim Kuruluna sunmak, kuruldan çıkacak karara göre atama 

teklifleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak, 

 Akademik ve Ġdari Personel Kadro Defteri tutmak, 

 Akademik personelin görev sürelerini takip e1mek, süreleri dolmadan en 

geç bir ay önceden süre uzatma iĢlem1erini baĢlatmak ve sürelerinin 

zamanında uzatılmasını sağlamak için takip edip sonuçlandırmak, 

 Akademik ve idari personelin her türlü soruĢturma dosyalarını 

hazırlamak, yazıĢmalarını yapmak, 

 Akademik ve idari personel ile ilgili istenilen her türlü istatistikleri 

tutmak ve ilgi1i birimlere bildirmek, 

 Akademik ve idari personel sirkülasyonunu takip ederek listelerini 

düzenli bir Ģekilde yenilemek, arĢivlemek ve gerektiğinde istatistiksel veriler 

hazırlamak, 

 Her yarıyıl baĢında Yüksekokulumuzda görevli bulunan ve ders veren 



  
 Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen görevleri 

yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                           

                                                                                                                

  

 

 

 Ġbrahim KURT 

      Yüksekokul Sekreteri 
 

öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40/a ve 31. maddelerine göre 

görevlendirilme iĢlemlerini takip etmek, 

 2547 Sayılı Kanunun 36, 38 ve 40/b maddelerine göre yapılacak 

Görevlendirme yazıĢmalarını yapmak ve sürelerini takip etmek.Seçim 

duyurularını yapmak. 

Yurtiçi ve yurtdıĢı görevli bulunan akademik personelin görev sürelerinin 

takibini ve yazıĢmalarını yapmak, 

 Rapor alan akademik ve idari personelin raporlarını düzenli olarak 

Muhasebe Birimine bildirmek, 

 Akademik ve Ġdari personel hakkındaki  Yüksekokul  Kurulu ve Yönetim 

Kurulu kararlarını yazmak ve uygulamalarını takip etmek, 

 Akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili sorularını 

cevaplamak, problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak, 

 Akademik ve idari personele ait iĢlem görmüĢ evrakları özlük dosyalarına 

yerleĢtirmek, 

 Akademik ve idari personelin her türlü görevlendirme yazıĢmalarını 

yapmak, 

 Akademik ve Ġdari personel ile ilgili tüm yazıĢmaları düzenli ve sistemli 

olarak dosyalamak, 

  Yüksekokuldan ayrılan personelin özlük dosyalarını arĢive göndermek. 

Personel iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve  Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 

 2914 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

PERSONEL ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

 

Sorumlu Personel:ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU, ġef Emine KESKİN GÜNAYDIN, 

Kaloriferci Kadir KÖK 

Tanımı 

Personel ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak personel iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

  Yüksekokulda görevli personelin özlük iĢlemlerini zamanında, düzenli 

olarak ve giz1i1ik içerisinde yapmak, 

 Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama onaylarının birer 

örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin kanunlara göre terfi, kadro tahsisi, kademe 

ve derece Ġlerlemelerini takip ederek, Rektörlük Makamından gelen 

onayların birer örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını 

dosyalamak, 

 Akademik ve idari personelin izin kayıtlarını tutmak, takibini yapmak, 

izinlerini hazırlanacak kartlara iĢlemek, izin formlarını düzenlemek, 

kul1anılan izinleri düzenli olarak kayıtlardan düĢmek, her türlü izni 

Rektörlüğe bildirmek. 

 Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak, 

 Personel kimlik kartlarını ile ilgili Personel Daire BaĢkanlığıyla 

yazıĢmaları yapmak. 

  Yüksekokula alınacak Akademik personel müracaatlarını eksiksiz almak, 

sınav tutanaklarını ve evraklarını düzenlemek, sınavlarını takip etmek ve 

sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak, Sınavlarda baĢarılı olan1ara gerek1i 

tebligatları yapmak, müracaat ve sınav evraklarını bir dosya halinde  

Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunmak, kuruldan çıkacak karara göre atama 

teklifleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak, 

 Akademik ve Ġdari Personel Kadro Defteri tutmak, 

 Akademik personelin görev sürelerini takip e1mek, süreleri dolmadan en 

geç bir ay önceden süre uzatma iĢlem1erini baĢlatmak ve sürelerinin 

zamanında uzatılmasını sağlamak için takip edip sonuçlandırmak, 

 Akademik ve idari personelin her türlü soruĢturma dosyalarını 

hazırlamak, yazıĢmalarını yapmak, 

 Akademik ve idari personel ile ilgili istenilen her türlü istatistikleri 

tutmak ve ilgi1i birimlere bildirmek, 

 Akademik ve idari personel sirkülasyonunu takip ederek listelerini 

düzenli bir Ģekilde yenilemek, arĢivlemek ve gerektiğinde istatistiksel veriler 

hazırlamak, 



  
 Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen görevleri 

yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                                                                                                  Kaloriferci Kadir KÖK 

  

 

 

 Ġbrahim KURT 

         Yüksekokul Sekreteri 
 

 Her yarıyıl baĢında Yüksekokulumuzda görevli bulunan ve ders veren 

öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40/a ve 31.maddelerine göre 

görevlendirilme iĢlemlerini takip etmek, 

 2547 Sayılı Kanunun 36, 38 ve 40/b maddelerine göre yapılacak 

Görevlendirme yazıĢmalarını yapmak ve sürelerini takip etmek.Seçim 

duyurularını yapmak. 

Yurtiçi ve yurtdıĢı görevli bulunan akademik personelin görev sürelerinin 

takibini ve yazıĢmalarını yapmak, 

 Rapor alan akademik ve idari personelin raporlarını düzenli olarak 

Muhasebe Birimine bildirmek, 

 Akademik ve Ġdari personel hakkındaki  Yüksekokul  Kurulu ve Yönetim 

Kurulu kararlarını yazmak ve uygulamalarını takip etmek, 

 Akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili sorularını 

cevaplamak, problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak, 

 Akademik ve idari personele ait iĢlem görmüĢ evrakları özlük dosyalarına 

yerleĢtirmek, 

 Akademik ve idari personelin her türlü görevlendirme yazıĢmalarını 

yapmak, 

 Akademik ve Ġdari personel ile ilgili tüm yazıĢmaları düzenli ve sistemli 

olarak dosyalamak, 

 Yüksekokuldan ayrılan personelin özlük dosyalarını arĢive göndermek. 

Personel iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul  Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Kanun 

 2914 Sayılı Kanun 



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

YAZI ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

  

Sorumlu Personel: ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU, ġef Emine KESKĠN GÜNAYDIN, 

Kaloriferci Kadir KÖK  

 

     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                                                                                ġef Emine KESKĠN GÜNAYDIN 

  
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 
 

Tanımı 

Yazı ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak yazı iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

 Büro iĢlerinin zamanında ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini 

sağlamak her türlü tebligat, kargo ve postanın alınmasında sağlamak 

 Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu üyelerine 

toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak 

 Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi iĢlemlerinin yapılmasını 

sağlamak 

 Yüksekokul leh ve aleyhine açılan dava ve soruĢturmaların takip ve 

arĢivlenmesini sağlamak 

 Yüksekokula gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, 

varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet veya posta 

yoluyla ilgiliye ulaĢtırmak. 

 Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını iĢleme 

alarak gönderilmesini sağlamak. 

 Gelen ve giden yazıĢmalar için Standart dosya planına göre dosya 

tutmak 

 Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk iĢlerine yardım etmek. 

 Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak 

yazmak ve bekletmeden ilgililere dağıtılmasını sağlamak 

 Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve 

iĢlemleri yapmak. 

 Yazı iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul Sekreterine 

karĢı sorumludur. 

 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

* 02.12.2004 Tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete 

* 2547 sayılı kanun. 

*02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi  



T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

YAZI ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

  

Sorumlu Personel: ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU, ġef Emine KESKĠN GÜNAYDIN, 

Kadir KÖK 

 
     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                                                                                ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU 

  
 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 

Tanımı 

Yazı ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak yazı iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

 Büro iĢlerinin zamanında ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini 

sağlamak her türlü tebligat, kargo ve postanın alınmasında sağlamak 

 Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu üyelerine 

toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak 

 Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi iĢlemlerinin yapılmasını 

sağlamak 

 Yüksekokul leh ve aleyhine açılan dava ve soruĢturmaların takip ve 

arĢivlenmesini sağlamak 

 Yüksekokula gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, 

varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet veya posta 

yoluyla ilgiliye ulaĢtırmak. 

 Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını iĢleme 

alarak gönderilmesini sağlamak. 

 Gelen ve giden yazıĢmalar için Standart dosya planına göre dosya 

tutmak 

 Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk iĢlerine yardım etmek. 

 Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak 

yazmak ve bekletmeden ilgililere dağıtılmasını sağlamak 

 Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve 

iĢlemleri yapmak. 

 Yazı iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 

ve doğru olarak yapılmasından Müdür ve Yüksekokul Sekreterine 

karĢı sorumludur. 

 

Bağlı Olduğu 

Kanun ve 

Yönetmelikler 

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

* 02.12.2004 Tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete 

* 2547 sayılı kanun. 

*02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi  



 

T.C. 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yüksekokul Sekreterliği 
 

YAZI ĠġLERĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

  

Sorumlu Personel: ġef Hülya KIZILTAġ MUSAOĞLU, ġef Emine KESKĠN 

GÜNAYDIN,Kaloriferci  Kadir KÖK 

 
     Yukarıda belirtilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla üzerime düĢen 

görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.  …./…/2019 

                                                                                                                 Kaloriferci Kadir KÖK 

 

Ġbrahim KURT 

Yüksekokul Sekreteri 

Tanımı 

Yazı ĠĢleri Bürosu; 

 

     Yüksekokul Sekreteri'ne bağlı olarak yazı iĢleri ile ilgili tüm iĢlerin 

düzenli, sağlıklı, zamanında ve gizlilik içerisinde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Görevleri 

ve 

Sorumlulukları 

 Büro iĢlerinin zamanında ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini 

sağlamak her türlü tebligat, kargo ve postanın alınmasında sağlamak 

 Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu üyelerine 

toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak 

 Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi iĢlemlerinin yapılmasını 

sağlamak 

 Yüksekokul leh ve aleyhine açılan dava ve soruĢturmaların takip ve 

arĢivlenmesini sağlamak 

 Yüksekokula gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, 

varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet veya posta 

yoluyla ilgiliye ulaĢtırmak. 

 Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını iĢleme 

alarak gönderilmesini sağlamak. 

 Gelen ve giden yazıĢmalar için Standart dosya planına göre dosya 

tutmak 

 Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk iĢlerine yardım etmek. 

 Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak 

yazmak ve bekletmeden ilgililere dağıtılmasını sağlamak 

 Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iĢleri ve 

iĢlemleri yapmak. 

 Yazı iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında 
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