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GÖREV DAĞILIMI 
 
Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN 
Müdür  
Görevleri : 
--- 2547 sayılı yükseköğrenim mevzuatının 16.maddesinde belirtilen görevleri yapmak 
— Müdürlük Akademik  birimleri ve personeli arasında koordinasyonun sağlanması, Müdürlük  
uhdesinde bulunan diğer işlemlerin yerine getirilmesinde her türlü tedbirlerin alınması, 
 
Naciye AYIK 
Yüksekokul Sekreteri 
Görevleri : 
— Müdürlük idari  personeli arasında koordinasyonun sağlanması, her türlü iş ve işlemlerin sevk ve 
idaresinin sağlanması, Yüksekokul Sekterliği  uhdesinde bulunan diğer işlemlerin yerine 
getirilmesinde her türlü tedbirlerin alınması, 
 
Gülören GÜL 

— Özel Kalem Sekreteri ve Personel Memuru 
Görevleri : 

— Müdürlük Makamının her türlü iç ve dış çevre ile iletişimini kurmak 
— Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yazmak ve dosyalamak. 
— Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 

--- Gelen evrak kabul ve kayıt işlemleri 
— Giden evrak kayıt ve gönderme işlemleri 
— İç ve Dış Zimmet evrak dağıtımı ve kaydı, 

— Yüksekokul Kurulu ve Yönetim üyelikleri görev süresi takip ve kontrolu 
— Akademik Personel görev süresi takip ve kontrolu 
— Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışma ve takip 
— Personel İstirahat raporlarının takibi 
— Personel yıllık izin takip ve izin belgesi düzenlemek 
— Gelen ve giden evrakları dosyalama sistemine göre dosyalama ve saklama  
— Y.H.Sınıfında görev yapan personelin terfisini takip  onayını hazırlamak 
— Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 

Hacı GÖKÇE 
Ayniyat Saymanı 
Öğrenci İşleri Sorumlusu 
Görevleri : 

— Öğrenci Belgesi Düzenlemek 
      — Trasnkript belgesi Düzenlemek 
      — Yatay-Dikey Geçiş ve muafiyet İşlemleri otomasyon sistemine işlemek 
      — Mezuniyet ve tek ders sınav işlemlerini takip etmek 
      — Askerlik Tecil Belgesi Düzenlemek 
      — Kayıt dondurma – silme İşlemlerini otomasyon sistemine işlemek 

— Nota itiraz sonuca değişen notları sisteme işlemek 
— Öğrenci isim listelerini hazırlamak 
— Yoklama çizelgelerini hazırlamak 
— Öğrencilere hasta sevk kağıdı düzenlemek 
— Yüksekokula ilk kayıt ve ders kayıtlarını yapmak 
— Müdürlük ve Sekreterlik Makamınca verilecek olan öğrenci ile ilgili diğer işleri yapmak. 

M.Salih AYDIN 



İdari İşler Sorumlusu  
Görevleri : 
 
—Yüksekokulun iç ( Akademik ve idari birimler ile Dersliklerin) ve dış temizliğini, bakımını, takip 
edip kontrol ve yapımını sağlattırmak. 

— Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 
 

Esma AYDIN 
Mutemet ve Satınalma Memuru 
Görevleri : 
----Akademik ve İdari personelin maaşlarını yapmak ve ödeme emri belgesi düzenleme 
----Ek ders ve sınav ücretlerini yapmak ve ödeme emri belgesi düzenlemek 
----Yurtiçi ve Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarını yapmak 
----Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerini hazırlamak ve ilgili birime iletmek 
    Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 
    Personel Fazla çalışma karşılıklarını yapma 
---Satınalmalarda piyasa araştırması yapmak ve teklif mektubu dağıtımı 
---İhtiyaç duyulacak mal ve malzemelerin satın alınması için gerekli belgeleri hazırlamak 
 
Serkan TAYKUTGÜL 
Hizmetli 
Görevleri : 
       ----Akademik ve İdari birimlerin bilumum temizlik işlerini yapmak, 

— Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 
 
Mehmet UĞURLU, 
 Dersliklerin, öğrenci tuvaletlerinin, laboratuvarların bilumum temizlik işlerini yapmak, 
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 
  
PERSONELİN İZİNLİ VE RAPORLU OLMASI DURUMUNDA: 
 
Hacı GÖKÇE’nin yerine Esma AYDIN 
Esma AYDIN’ın yerine Hacı GÖKÇE 
 
M.Salih AYDIN’ın yerine Gülören GÜL 
Gülören Gül’ün yerine M.Salih AYDIN 
 
 İzinli ve raporlu olan personelin evrakı bekletilmeyecek günlük olarak işlemleri yapılacak ve bir 
personel izinli veya raporlu iken yerine bakacak olan diğer personele kesinlikle izin verilmeyecektir. 
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