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Adı Soyadı Görev 

Unvanı 

Kadro 

Unvanı 

Görevleri Sorumlu Olduğu 

Yönetici 

Ġzinlerde Vekalet 

Edeceği Personel 

Ad Soyad-

Ġmza-Tarih 

 

 

 

 

 

 

Turgut GÖKDAĞ 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek 

Yüksekokul 

Sekreteri 

 

 

 

 

 

 

Meslek 

Yüksekokul 

Sekreteri 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/ c 

maddelerinin gereğini yapmak, 
 

 

 

 

 

 

Meslek 

Yüksekokul 

Müdürü 

 

 

 

 

 

 

HaĢim 

HARMANCI 
ġef   

Emel 

KARAASLAN 

ġef 

 

 

 

 

 

 

Turgut 

GÖKDAĞ 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

33. maddesi gereği gerçekleĢtirme görevlisi olarak mali 

iĢleri yürütmek, 

Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen 

içinde çalıĢmasını sağlamak, 

Yüksekokulun üniversite içi ve dıĢı tüm idari iĢlerini 

yürütmek, istenildiğinde öğrencilere ait bilgileri Yüksekokul 
Birimlerinden alarak üst makamlara gerekli bilgileri 

sağlamak, 

Yüksekokul idari teĢkilatında görevlendirilecek personel 

hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak, 

Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav 

iĢlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini 

sağlamak, 

Yüksekokul ile ilgili iç ve dıĢ yazıĢmaları yaptırmak, takip 

ve denetimini sağlamak, 

Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu 

gündemlerini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, bu 

kurullarda alınan kararların yazdırılmasını, imzalanmasını 

ve saklanmasını sağlamak, 

Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda 

tutulmasını sağlamak; gerekli bakım ve onarım iĢlerini takip 

etmek; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin 

yürütülmesini sağlamak, 

Ġdari personelin görev ve iĢlerini denetlemek, idari personel 

ile periyodik toplantılar yaparak görüĢ alıĢveriĢinde 
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bulunmak, 

Yüksekokul tüketim-demirbaĢ malzeme ve materyallerin 

temini ve kullanılmasına kadar geçen iĢleyiĢi yönetmek, 

Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım 

etmek, 

Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalıĢarak kendisine 

bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalıĢmasını 

sağlamak, 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen proje ve 

çalıĢmalar içerisinde, birimini ilgilendiren hususların 

kontrolünü ve takibini yapar.  

Birim kalite ekiplerince hazırlanan çalıĢmaları inceler ve 

değerlendirir 

Birim kalite ekipleri arasındaki koordinasyon ve uyumu 

sağlar 

Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmaları konusunda diğer 
çalıĢanları bilgilendir ve Kalite Yönetim Sistemi içinde 

iletiĢimi sağlar 

Kalite Yönetim Sistemi birim faaliyetlerinin verimli ve etkin 

bir Ģekilde sürdürülebilmesi için ekip ile personel arasındaki 

eĢgüdümü sağlar. 

Kalite Komisyonunca verilecek kalite sistemlerine iliĢkin iĢ 

ve iĢlemleri birim içerisinde koordine ederek yerine 

getirilmesini sağlar 

Yüksekokul ile ilgili her türlü duyuru ve haberlerin ilgili 

akademik, idari personel ve öğrencilere duyurulmasını 

sağlamak, 

Yüksekokulun web sayfasını düzenli olarak takip etmek, 

gerekli ek bilgi ve değiĢiklikleri uygun birimlerle görüĢerek 

Yüksekokul web sayfasına aktarılmasını ve sayfanın 

güncelliğini sağlamak, 
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Yüksekokulda eğitim öğretimin etkin biçimde yürütülmesi 

için gerekli yardım ve desteği sağlamak, eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili kaynak kullanımında 
kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla ilgili tedbirleri 

almak, 

Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe etmek, 

Ġdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi 
vermek, 

Personelin özlük dosyalarının oluĢumunu ve korunmasını 
sağlamak, 

Personelin izinlerini planlamak ve sağlık raporlarını takip 
ederek yasal prosedürleri uygulamak, 

Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere 
yönlendirmek ve gerekeni yapmak, 

Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı 
olmak, 

Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer iĢleri 

yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Uyruklu SözleĢmeli personelin almıĢ oldukları 

raporların SGK sistemine kayıt etmek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve 

emeklilik iĢlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak 

Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. 

özlük haklarını takip etmek 

Yurt içi ve yurt dıĢı görevlendirmelerde ödenecek yolluk, 

gündelik ve yolluk evrakını hazırlamak 

Göreve yeni baĢlayan akademik ve idari personelin sigorta 

giriĢ iĢlemlerini yapmak 

 

Açıktan, naklen ve yeniden atanan personelin maaĢ ödeme 
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Haşim HARMANCI 

 

 

 

 

 

ġef 

 

 

 

 

 

 

MYO ġefi 

ĠĢlemlerini yapmak,  

 

 

 

 

Yüksekokul 

Sekreteri 

 

 

 

 

 

Emel 

KARAASLAN 

 

 

 

 

 

 

HaĢim 

HARMANCI 

KiĢi borçlarının tahsili ile ilgili iĢlemler yapmak, 

31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim 

elemanlarının E-Bildirge ortamında iĢe giriĢ ve çıkıĢ 

iĢlemleri, ek ders tahakkuku, Primlerin E-Bildirge 

ortamında SGK ya gönderilmesini sağlamak 

657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapan 

personelin primlerinin SGK Online gönderme iĢlemlerini 

yapmak 

Katsayı farkından kaynaklanan primlerin SGK online 

gönderme iĢlemlerini yapmak 

Emekliye ayrılan tüm akademik ve idari personelin 

emeklilik ikramiyesi ödeme iĢlemlerini yapmak 

Akademik personelin ek ders ücreti, ek ders sınav ücreti ve 

yaz okulu ders ücretlerinin tahakkukunu yapmak 

Yabancı Uyruklu SözleĢmeli Personelin prim bildirgelerinin 
online gönderme iĢlemlerini yapmak 

Ücret karĢılığı derse giren öğretim elemanlarının SGK 
giriĢlerini ve SGK yazıĢmalarını yapmak 

Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici 
veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji 

GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına göndermek 

Kadrolu akademik ve idari personelin maaĢ iĢlemlerini 

Yabancı Uyruklu SözleĢmeli personelin maaĢ iĢlemlerini 
yapmak, 

Ocak ve Temmuz aylarında memur maaĢ katsayısı 
doğrultusunda maaĢ avans ve farklarını yapmak 

4/d’li personelin prim bildirgelerinin online gönderme 
iĢlemlerini yapmak 

Kadrolu ve sözleĢmeli personele ait SGK verilerini, SGK’ya 
internet ortamında göndermek 
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Satın alma ihtiyacı doğrultusunda esnaflara elden teklif 

mektubu götürmek, tekrar teklif mektuplarını toplamak, 

Satın alma ihtiyacı doğrultusunda esnaflara elden teklif 

mektubu götürmek, tekrar teklif mektuplarını toplamak 

Gerekli hallerde internetten, fiyat kataloglarından fiyat 

araĢtırması yapmak, 

Alımı yapılan malzemeleri muayene kabul komisyonu 

baĢkanına teslim etmek, 

Arızalı, defolu ve bozuk çıkan malzemeleri aldığı yerden 

değiĢtirmek, 

Piyasa fiyat araĢtırma tutanağını düzenlemek, 

Doğrudan Temin yoluyla yapılmasına karar verilen satın 

alma iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

Alımı yapılacak mal ve hizmetle ilgili gezerek, kontrol 

ederek ve numune alarak fiyat araĢtırması yapmak 

Birimin ödeneklerini kontrol etmek 

Tedarikçiler tarafından düzenlenen faturaları almak 

Hazırlanan ödeme emri belgelerini paraflamak, Harcama ve 

GerçekleĢtirme görevlilerine imzalatmak 

Biten iĢlemlere ait Ödeme Emri Belgelerinin Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilmesini temin etmek 

Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri 

yapmak. 

MAU Web sayfasındaki MYO sayfasının güncellenmesi   

MYO Bilgi sistemi web sayfasına gerekli duyurunun 

yapılması 

Yukarıda belirtilen görev ve gerçekleĢtirme yetkisine sahip 

olmak. 

   Öğrenciler ile ilgili duyuruları yapmak, ilan panosunu takip 
edip güncel ve düzenli tutulmasını sağlamak 
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Emel KARAASLAN 

Ahmet Baran YILMAZ              

 

 

 

ġef 

Memur 

 

 

MYO ġefi 

MYO 

Memuru 

Öğrenci iĢleri ile ilgili yazıĢmaları yürütmek,  

 

Yüksekokul 

Sekreteri 

 

 

Ahmet Baran 

YILMAZ              

     Emel                    

KARAASLAN 

 

 

 
 

Emel 

KARAASLAN 

 

Ahmet Baran 

YILMAZ              

 

Öğrencilik iĢlemleri ile ilgili öğrencilere bilgi vermek, 

Akademik yarıyıl baĢlangıçlarında Üniversite Bilgi Yönetim 

sistemi üzerinden Ģube ve danıĢman tanımlaması ile ders 

açma iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, 

Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıĢ olan ders 

programlarının  iĢlenmesini ve yapılan değiĢikliklerin sistem 

üzerinden revize edilmesini sağlamak, 

Öğrencilerinin transkript ve baĢarı belgelerini hazırlamak, 

Meslek Yüksekokulu akademik takvimi içerisinde yer alan 

sınavların organizasyonunu yapmak, sınav listelerini 

hazırlanmak ve baskı iĢlemlerini yerine getirmek, 

Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin 

Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili birimlere ve öğrencilere 

bildirmek, 

Disiplin suçu iĢlemiĢ öğrenciler ile ilgili yazıĢmaları 
yapmak, 

Öğrenciler ile ilgili duyuruları yapmak, ilan panosunu takip 
edip güncel ve düzenli tutulmasını sağlamak, 

Öğrencilerin mezuniyet ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yapmak 

Mezun olan öğrencilere diplomalarını vermek 

Öğrencilerin iliĢik kesme, yatay geçiĢ iĢlemleri, Ders Ġçeriği 

vb. iĢlemleri için istenilen belgeleri vermek  

Öğrenci stajları ile ilgili iĢlemlerde ve Kurumlar tarafından 

istenilen belgeleri vermek, gereken yazıĢmaları yapmak 

Zorunlu staja tabi öğrencileri SGK ĠĢlemlerini yapmak 

Öğrenci okul kayıtlarını yapmak 

Öğrenci Bilgi Sistemini kullanmak (OBS) 

Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri 

yapmak. 
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MYO Web sayfasındaki öğrenci isteklerinin 

değerlendirilmesi, 

Yukarıda belirtilen görev ve gerçekleĢtirme yetkisine sahip 

olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

Ozan ÇELĠK  

Gülay EREN 

 

Ahmet OLĞAÇ 

 

 

 

 

 

 

 

Memur 

     Bilgisayar      

ĠĢletmeni 

 
 

Bilgisayar      

ĠĢletmeni 

 

 

 

 

 

 

 

Memur 

Bilgisayar 

ĠĢletmeni 

 
 

Bilgisayar      

ĠĢletmeni 

Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, 

değiĢiklikleri takip etmek ve arĢivlemek 
 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul 

Sekreteri 

 

 

 

 

 

 

 

Gülay EREN 

 

 

Ozan ÇELĠK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozan ÇELĠK 

 

Gülay EREN 

Ahmet 

OLĞAÇ 

ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 

ilkelerinden ayrılmamak, 

Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin 

arĢivlenmesini yapmak     

Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum 

dıĢı yazıĢmaları yapmak     

Akademik ve idari personelin izin iĢlemlerini takip etmek, 

Akademik ve idari personelin raporlarını Özlük sistemine 

kayıt etmek 

Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dıĢı 

görevlendirmelerinin yazıĢmalarını yapmak takip etmek 

Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin 

listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak, 

Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması 

iĢlemlerini takip etmek ve yapmak, 

Akademik ve idari personelle ilgili duyuruları yapmak, 

Yüksekokulda görevlendirilen akademik ve idari personele 

iliĢkin personel dosyası açmak ve personel ile ilgili her türlü 

iĢlemin bir örneğin dosyasına takılmasını sağlamak. 

Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli 

iĢlemleri yapmak    

Akademik ve idari personelin terfi iĢlemlerini takip etmek 

ve gerekli yazıĢmaları yapmak 

Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli 

iĢlemleri yapmak    
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EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazıĢmaları takip ederek 

sonuçlandırmak, 

MYO Bilgi sistemi web sayfasına gerekli duyurunun 

yapılması 

Üst yönetimin verdiği diğer iĢleri yapmak, 

ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 

ilkelerinden ayrılmamak, 

Akademik ve idari personelle ilgili duyuruları yapmak, 

Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri 

yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kullanımdan düĢen demirbaĢ malzemelerin tespitini 

yapmak, değer tespit komisyonuna bildirmek, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketim ve demirbaĢ (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina 

bakım onarım malzemeleri, ahĢap ve metal malzemeleri, 

elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine 

teçhizat alım ve bakımları vb. 

Yüksekokulu ya da kiĢilere ait her türlü bilgi ve belgeyi 

korumak, ilgisiz kiĢilerin eline geçmesini önlemek, 

Müdürün veya Yüksekokulu Sekreterinin onayı olmadan 

kiĢilere bilgi ve belge ve malzeme vermemek, 

TaĢınırların yılsonu iĢlemlerini yaparak sayım tutanakları ile 

döküm cetvellerini Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına 

teslim etmek, 

TaĢınır iĢlem fiĢi, zimmet fiĢi, sayım tutanağı vb. evrakı 

usulüne uygun düzenlemek, kayıt altına almak ve 
arĢivlemek, 

Her türlü malzemenin depoya giriĢ-çıkıĢ iĢlemlerini usulüne 
uygun olarak takip etmek, 

Depodan eksilen malzemeleri amirlerine bildirerek 

tamamlanmasın sağlamak, 
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Servet ÇELĠK 

 

 

 

TaĢınır Kayıt 
Yetilisi  

 

 

Hizmetli 
 

Depoları daime temiz, düzenli ve aranılanı kolayca 

bulunacak Ģekilde düzenlemek, 
 

Yüksekokul 

Sekreteri 

 

Ahmet Baran 

YILMAZ 

 

 

Servet 

ÇELĠK 

 

Üçer aylık tüketim çıkıĢ raporlarını hazırlamak, 

Yüksekokulu tüketim ve demirbaĢ malzeme ihtiyaçlarını  

tespit etmek, 

Tüketime verilen malzemelerin TĠF düzenleyerek çıkıĢ 

kaydını yapmak, 

TaĢınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaĢ malzemelerin 

barkotlama iĢlemini yapmak, 

Odalara verilen zimmetlerin güncel tutulmasını sağlamak, 

TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve 

benzeri tehlikelere karĢı korunması için gerekli tedbirleri 

almak ve alınmasını sağlamak, 

EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazıĢmaları takip ederek 

sonuçlandırmak, 

Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri 

yapmak. 

Yapılan iĢ ve iĢlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve 

yapılamayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak, 

Yüksekokulu görev alanı ile ilgili aylık rapor hazırlayarak 

her ay Yüksekokul Sekreterliğine sunmak, 

ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 

ilkelerinden ayrılmamak, 
Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

KiĢisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım 

alanlarındaki dayanıklı taĢınırlar için Dayanıklı TaĢınır 
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listelerini oluĢturmak, ilgili kiĢilere zimmetlemek, 

Yüksekokulu’na gelen devir, hibe ve bağıĢların giriĢ kaydını 
yapmak, zimmet fiĢini hazırlamak, takibini ve birimlere 

dağıtılmasını sağlamak, 

 


