
İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI ÖĞRETİM ELEMANLARI  

UNVANI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN REKTÖR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı:  
 
Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile 
doğrudan atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında 
yardımcı olmak üzere okulun aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için 
Müdür Yardımcısı olarak seçer.  
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 
Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 
gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 
çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.  
 

 

İş/Görev: 
 
 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 
01- Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek (Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, 
Yüksekokul Disiplin Kurulu vb.) Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul 
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
 
02- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında 
rektöre rapor vermek, 
 
03- Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 
yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 
rektörlüğe sunmak, 
 
04- Yüksekokulun  birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini sürdürmek, 
 
05- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 
 
06- Yüksekokulun 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 yayın faaliyetlerinin düzenli bir 
şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur, 
 
07- Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi 
hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir. 
 
08- Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Meslek Yüksekokulunun vizyon ve 
stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip eder. 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                     İmza 
Müdür 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

UNVANI YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek 
Yüksekokulunun aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, 
gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, 
yardımcılarının görevi de sona erer.  
Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek 
için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 
çalışmalar yapar.  
 

İş/Görev: 
 
 

Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 
 

01- M.Y.O. Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder.                                                

 
02- M.Y.O. Müdürünün verdiği görevleri yapmak.  
 
03- M.Y.O. uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.  
 
04- Sorumlu olduğu alanlarla ilgili M.Y.O. Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları 
vermek.  
 
05- Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,  
 
06- Gerektiği zaman Müdüre Yardım etmek  
 
07- Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve Yüksekokul Sekreterine yardımcı 
olmak,  
 
08- Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Yüksekokul Sekreterine yardımcı olmak,  
 
09- Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili bölüm başkanlıklarınca 
hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,  
 
10- Yüksekokulun İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı çerçevesinde politika ve stratejilerinin 
belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,  
 
 
11- Meslek Yüksek Okulu Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak. 

 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                     İmza 
Müdür 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

UNVANI BÖLÜM BAŞKANI 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Bölüm Başkanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Bölüm 
Başkanı görevi başında bulunamayacağı süreler için okulun aylıklı öğretim üyeleri arasından birini 
vekil olarak bırakabilir.  
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 
Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli 
tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve 
akademik işleri bölüm içerisinde yapar.  
 
 
 

İş/Görev: 
 
 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 
01- Bölüm kurullarına başkanlık eder.  

 

02- Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına rapor eder.  

 

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

 

04- Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.  

 

05- Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.  

 

06- Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.  

 

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

 

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

 

09- Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.  

 

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

yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasını sağlar 

 

11- Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.  

 

12- Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.  

 

 
 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

UNVANI BÖLÜM BAŞKANI 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Bölüm Başkanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Bölüm 
Başkanı görevi başında bulunamayacağı süreler için okulun aylıklı öğretim üyeleri arasından birini 
vekil olarak bırakabilir.  
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 
Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli 
tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve 
akademik işleri bölüm içerisinde yapar.  
 
 
 

İş/Görev: 
 

 
13- Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 

düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

 

14- Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde  

uygulanmasını sağlar.  

 

15- Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.  

 

16- Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.  

 

17- Meslek Yüksek Okulu Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                     İmza 
Müdür 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 
Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli 
tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları 
yapmak.  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 
01- Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.  

 

02- Meslek Yüksek Okulu’nun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst 

makamlara gerekli bilgileri sağlar,  

 

03- Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride 

bulunur.  

 

04- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar.  

 

05- Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul  

Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını 

hazırlar, onaylanmasından sonra uygulanmasını ve karar tutanaklarının arşivlenmesini sağlar. 

 

06- Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve 

onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar.  

 

07- Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet 

araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.  

 

08- Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.  

 

09- Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.  

 

10- Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.  

 

11- bağlı birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim -demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve 

kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir.  

 

12- Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, Yüksekokul faaliyet raporunun 

hazırlanmasına yardım eder.  

      

 
 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 
Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli 
tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları 
yapmak.  
 
 

İş/Görev: 
 
13- Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe 

iletilmesini sağlar.  

 

14- Dikey geçiş başvuru formlarını kontrolü, imzalanması, listelenmesi, başvuru formlarını ve 

dekontları toplayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlar.  

 

15- Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.  

 

16- Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur.  

 

17- İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar.  

 

18- İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir.  

 

19- Tüm birimlerden gelen her türlü evrakı kontrol eder, ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.  

 

20- Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar.  

 

21- Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.  

 

22- Mahiyetindeki personelin etkin ve verimli çalışması için tüm imkanlarını kullanır. 

 

23- Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak 

ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar.  

 

24- Meslek Yüksek Okulu Müdürünün vereceği diğer işleri yapar. 

 
 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

UNVANI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN BÖLÜM BAŞKANI/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Yüksekokulumuz tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda 

eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun 

olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.  

 
  

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

01- Meslek Yüksekokulunun amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

 

02- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

 

03- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği 

bilgileri ve dokümanları vermek.  

 

04- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle 

bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek, 

 

05- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entellektüel donanımını 

geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal 

sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olmak.  

 

06- Meslek Yüksek Okulu Müdürünün ve Bölüm Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.  

 

    
 
 
 

 

 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI ÖZLÜK İŞLERİ/MAAŞ MUTEMETLİĞİ (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR  

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksek Okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla akademik ve idari personelin özlük ve maaş işlemlerini yürütür. 
  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 
01- Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.  
 

02- Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak.  

 

03- Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.  

 

04- Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.  

 

05- Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve tahakkuka bağlamak.  

 

06- Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev süresi uzatma 

işlemlerini takip etmek.  

 

07- Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek.  

 

08- Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve 

sonuçlandırmak.  

 

09- Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek.  

 

10- Akademik ve idari personelin Maaş ve özlük haklarını takip etmek. 

 

11- Akademik ve idari personelin maaşlarını her ay düzenli olarak hazırlamak 

 

12- Akademik ve idari personelin maaşlarından yapılacak icra kesintisi ile sendika kesintilerini takip  

etmek, sendikaya katılacak üyeler ile ayrılacak üyelerin yazışmalarını yapmak. 

 

13- Meslek Yüksekokulu kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek, kurullarda alınan kararların 

yazışmalarını yapmak ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.   

 

 
 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI ÖZLÜK İŞLERİ/MAAŞ MUTEMETLİĞİ (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
 Meslek Yüksek Okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla akademik ve idari personelin özlük ve maaş işlemlerini yürütür. 
 
 
 

İş/Görev: 
 

    
14- Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve 

başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk 

işlemlerini başlatma, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.  

 

15- Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlayıp güncel tutulmasını 

sağlamak.  

 

16- Akademik ve idari personelin mal bildirim formlarının özlük dosyalarına konulmak üzere gerekli 

yazışmalarını yapmak. 

 

17- Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.  

 

18- Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik 

Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.  

 

19- Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak.  

 

20- Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.  

 

21- Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,  

 

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

 

23- Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara 

çıkarılan borçların tahsili.  

 

24- Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlenmesi,  

 

25- İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesi,  
 
 

 
  

 

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI ÖZLÜK İŞLERİ/MAAŞ MUTEMETLİĞİ (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
 Meslek Yüksek Okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla akademik ve idari personelin özlük ve maaş işlemlerini yürütür. 
 
 
 

İş/Görev: 
 

    
26- Yazılan yazıları parafe etme.  

 

27- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.  

 

28- Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek 

dosyalamak.  

 

29- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,  

 

30- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR  

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

    
01- Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını 

yapar.  

 

02- Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük Makamına sunar.  

 

03- Öğrencilerin tecil, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.  

 

04- Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.  

 

05-  Mezuniyet için gerekli sınavlar ile tek ders sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve 

sonuçlandırır.  

 

06- Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.  

 

07- Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.  

 

08-  Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

eder. 

 

09- Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.  

 

10- Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.  

 

11-  Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu 

dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek  

 

12-   Kredi ve Burs işlemlerini takip edip, Müdürlüğe bilgi vermek. 

 
13- öğrenimlerine devam eden öğrencilere istekleri halinde öğrenci belgesi tanzim eder. 

 

14- Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.  
 
 

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

    
15- Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,  

  

16- Öğrencilerin Endüstriye Dayalı Eğitimlerini (Ede/Staj) takip edip, Ede/Staj notlarını sisteme 

kaydetmek. 

 

17- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

 

 
 

 

 

  
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BÜROSU (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bölüm başkanlıkları ile bağlı programların 

işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

    
01- Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.  

 

02- Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.  

 

03- Bölüm Sekreterliğine gelen evrakların arşivlenmesini yapar.  

 

04- Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin dilekçelerini Yönetim Kuruluna bildirir ve 

sonuçlarını ilan eder.  

 

05- Mezuniyet için gerekli sınavlar ile tek ders sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve 

sonuçlandırır.  

 

06- Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

eder.  

 

07- Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.  

 

08- Meslek Yüksekokulu,bölüm/bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.  

 

09- Bölümden giden ve gelen yazıların evrak kayıtlarını tutmak ve arşivlemek. 

 

10- Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların 

Müdürlüğe iletilmesini sağlar.  

 
11- Bölüm Kurulu raporlarının imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletilmesi, bir örneğini dosyalanması 

işlerini yapmak.  

 
 

 

  

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BÜROSU (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bölüm başkanlıkları ile bağlı programların 

işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

    
12- Öğretim elemanlarının yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme ile aylık 

olarak derslere devam-devamsızlık durumlarını Müdürlüğe yazar.  

 

13- Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili 

öğretim elemanlarına duyurur.  

 

14- Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili işlemleri takip eder. 

 

15- Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları bölüm başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim 

elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.  

 

16- Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları 

dersler ile ilgili muafiyet işlemlerinin yapılması,  

 

17- Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve 

uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,  

 

18- Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki 

ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek  
 

19- Mezun veya yatay geçişle giden öğrencilerin ders içeriklerinin onaylanmasını yapmak 

 

20- Yönetim Kurulu ile Yüksekokul Kurul Kararlarını yazmak.  

 

21- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 

 
 

HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA BÜROSU 
(ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bölüm başkanlıkları ile bağlı programların 

işlemlerini yapar.  
 

İş/Görev: 
 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 
01- Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.  
 

02- Mezuniyet için gerekli sınavlar ile tek ders sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve 

sonuçlandırır.  
 

03- Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

eder.  
 

04- Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.  
 

05- Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini 

öğrenci bilgi sistemine girer. 
 

06- 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.  
 

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

08- Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını ve başkanlıklarca verilecek diğer 

görevlendirmeleri ve yapılacak toplantı tarihlerini öğretim elemanlarının kayıtlı e-mail adreslerine 

gönderir.  
 

09- Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili işlemleri takip eder. 
 

10- Ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ve yarıyıllık ders programları, Görevlendirme 

değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması,  
 

11- Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders, Bütünleme ve ek sınav işlemlerinin yürütülmesi,  
 

12- Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki 

ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek  
 

13- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI  MUHASEBE (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Muhasebe işlemlerini yapar.  
  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 

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

 

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

 

03- Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir,  

yazışmalarını Bölüm Sekreterliği ve Personel İşleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.  

 

04- Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.  

 

05- Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları ve emekli 

olanların yolluklarını hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.  

 

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

düzenlemek.  

 

07- Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak.  

 

08- Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.  

 

09- Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,  

 

10- Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,  

 

11- Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması.  

 

12- Bordro ve banka listesinin hazırlanması,  

 
 
 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI  MUHASEBE (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
 Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Muhasebe işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

 

13- Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ek derslerle ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesi,  

 

14- Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara 

çıkarılan borçların tahsili.  

 

15- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar  

 

16- Yazılan yazıları parafe etme.  

 

17- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.  

 

18- Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim 

etmek.  

 

19- Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek 

dosyalamak.  

 

20- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,  

 

21- Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması.  

 

22- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 

 
 
 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI  SATINALMA (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
 Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Satınalma işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

 
Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 

01- Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.  
 

02- Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.  

 

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

 

04- Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.  

 

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

 

06- Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak.  

 

07- Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.  

 

08- Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,  

 

09- Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması.  

 

10- Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara 

çıkarılan borçların tahsili.  

 

11- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar  

 

12- Yazılan yazıları parafe etme.  

 

13- Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.  

 

14- Okulumuzla ilgili birimlerin kısmi zamanlı çalışan öğrencileri ile temizlik hizmetinde özel firma 

işçilerinin çalıştıkları günleri gösterir çizelgeleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak. 

 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI  SATINALMA (ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞLETMENİ VB.) 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Satınalma ve Yemek Hizmetleri ile ilgili 

işlemlerini yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 
15- 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 kanunu uyarınca satın alım işlemlerini yapar.  

 

16- Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim 

etmek.  

 

17- Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek 

dosyalamak.  

 

18- Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.  

 

19- Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.  

 

20- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,  

 

21- Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin yapılması.  

 

22- Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması.  

 

23- Satın alma oluru ve onay Belgesinin hazırlanması.  

 

24- Yazılan yazıları parafe etme.  

 

25- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.  

 

26- Satın alma islerinde farklı yerlerden teklif alınmasını yapmak  

 

27- Yüksekokulumuz öğrenci ve personele verilen yemek hizmetleri ile ilgili yazışmaları yapmak. 

 
28- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI YAZI İŞLERİ (ŞEF/MEMUR/BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VB.)  

BAĞLI OLDUĞU UNVAN  YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak okulun iç ve dış yazışmalarını yapar ve 
arşivler.  

 
 

İş/Görev: 
 
 

Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

    
01- Meslek Yüksek Okulu kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar ve arşivler.  

 

02- Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapar.  

 

03- Meslek Yüksekokulu ile ilgili duyuruların yapılması için gerekli birimlerle koordinasyon sağlar.  

 

04- Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.  

 

05- Afişlerin gerekli yerlere asılması işlemleri için koordineli çalışmak. 

 

06- Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim 

alınıp dağıtım işlerini yapar.  

 

07- Akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve 

sonuçlandırılmasını koordine eder. 

 

08- Öğrenci ve Personel Soruşturma yazışmalarını yapmak. 
 

09- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI YÖNETİM HİZMETLERİ - GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI AYNİYAT SAYMANLIĞI – AMBAR (AYN.SAYM./ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞ.)     

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak okulun tüketime yönelik mal ve 
hizmetlerin satınalma işleminden sonra kayıt altına alıp, ambara giriş ve çıkışların yapılması ve ilgili 
tüketicilere zimmet karşılığı teslimi. 
 
 

İş/Görev: 
 
 

Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

    
01- Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.  

 

02- Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.  

 

03- Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alır ve ambara giriş işlemlerini yapar. 

 

04- İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.  

 

05- İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.  

 

06- Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığına iletir.  

 

07- Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına 

alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.  

 

08- Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.  

 

09- Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.  

 

10- Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.  

 
11- Ambarın sevk ve idaresini sağlamak;  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI YÖNETİM HİZMETLERİ - GENEL İDARİ HİZMETLER 

UNVANI AYNİYAT SAYMANLIĞI – AMBAR (AYN.SAYM./ŞEF/MEMUR/BİLG.İŞ.)     

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR 

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak okulun tüketime yönelik mal ve 
hizmetlerin satınalma işleminden sonra kayıt altına alıp, ambara giriş ve çıkışların yapılması ve ilgili 
tüketicilere zimmet karşılığı teslimi. 
 
 

İş/Görev: 
 

    
12- Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını 

tutmak, muhafaza etmek; bunların yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan 

korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek.  

 

13- Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak,  

 

14- Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, 

belge karşılığında ilgililere vermek,  

 

15- Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve 

ambara girişlerini düzenlemek,  

 

16- Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları 

düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri 

yaparak ayniyat memuruna vermek,  

 

17- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 
 
 

 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI TEKNİK HİZMETLER 

UNVANI TEKNİKER/TEKNİSYEN  

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR  

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak görev ve sorumluluk alanındaki 

atelye/atölye ve laboratuvarlardaki araç ve gereçlerin eksiksiz olarak çalışmasını sağlar. Uygulamalı 
derslerde öğretim elemanına yardımcı olur. 
 
 

İş/Görev: 
 

 

 Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 
01- Sorumluluk alanındaki eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı 

olmak.  

 

02- Laboratuar veya atölyeyi öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek,  

 

03- Sorumlusu olduğu atelye/atölye veya laboratuarlar için bölüm başkanlığının talep ettiği bilgileri 

vermek.  

 

04- Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, kalibrasyon, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere 

ait kayıtlarını tutmak.  

 

05- Yüksekokul Müdürlüğü’ne atelye/atölye veya laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve 

eksiklikleri yazılı olarak bildirmek.  

 

06- Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları 

yapmak veya yaptırmak.  

 

07- Atelye/atölye veya Laboratuar ekipmanlarının ders esnasında kullanılmasında ders sorumlusu 

öğretim elemanı ile birlikte öğrencilere yardımcı olmak.  

 

08- Sorumlusu olduğu atelye/atölye veya laboratuarların altyapı bakım ve hizmetlerini yapar, 

temizliğinin periyodik olarak yapılmasını sağlar. 

 
09- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 



 

İŞ/GÖREV TANIM FORMU 

KURUM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM MESLEK YÜKSEKOKULU 

SINIFI YARDIMCI HİZMETLER 

UNVANI HİZMETLİ 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN YÜKSEKOKUL SEKRETERİ/MÜDÜR  

 

İş/Görev Kısa Tanımı: 
 
 Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak okul idaresi tarafında verilen görev 
sorumluluk alanlarının temizlik ve bakımlarını yapar.  
 
 

İş/Görev: 
 

    
 

Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevlerle birlikte; 

 

 
01- Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, 

eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,  

 

02- Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,  

 

03- Evrak dağıtımını gerçekleştirmek, Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları 

yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden 

olan her şeye müdahale etmek.  

 

04- Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak  

 

05- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HAZIRLAYAN 
 
Beytullah ÇELİK                                            İmza 
Yüksekokul Sekreteri 
 

ONAYLAYAN 
 
Doç.Dr.Yunus BİÇEN                                         İmza 
Müdür 

 

 


