
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI 
 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

Yetki    :   
Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik 

tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, 
yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki 
kullanılmaktadır. 

 
Görev   : 

 a-Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, 
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun düzeylerde 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

   b-Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik 
şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri 
ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar 
doğrultusunda, kendi alanında ülkenin ihtiyacı olan sayıda insan gücü 
yetiştirmek, 

   c-Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim 
verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,  

 
   Özetle; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, 

toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun nitelikli eğitim veren 
ve bunu toplumun hizmetine sunan bir Yüksekokul olmaktır. 

 
 
SORUMLULUKLAR   : 
  

a- Toplumsal Sorumluluk 
Toplum ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun yayım ve 
danışmanlık yapmak, toplumsal sorumluluk bilim verilerini söz, yazı ve diğer 
araçlarla yaymak, toplum eğitimi; örgün, eğitim yoluyla toplumun özellikle 
sanayileşme ve modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. 
 

b- Ulusal (Sosyo-Ekonomik) Sorumluluk 
Ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş işgücü ihtiyacını Ağırlama Hizmetleri, İşletme 
Yönetimi, Lojistik Yönetimi, ve Özel Güvenlik ve Koruma  branş dallarında insan 
gücü yetiştirmek. Ulusal gelişmişlik Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve 
ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer 
kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, 
sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme 
ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Sosyo 
ekonomik gelişmede rol almak ve çevre sorunlarına duyarlılık göstererek çevre 
sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. 
 
 
 



 
c- Eğitimsel Sorumluluk 

Eğitim kurumlarıyla eşgüdüm-işbirliği eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, 
yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak 
önlemleri almak, eğitimde teknoloji kullanım eğitim teknolojisini üretmek, 
geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, uygulamalı eğitim ve girişimci kurum 
olarak Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını 
geliştirmek. 

 
 

 
           YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜNÜN  GÖREV TANIMI 
 SORUMLULUKLAR 
 
 1-Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını 
uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 
 2-Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi 
hakkında Rektöre rapor vermek. 
 3-Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak, 

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

5-Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak 
6-Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlanmak. 
7-Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak. 
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve 
sonuçlarının alınmasını sağlamak. 
 
 
Harcama Yetkisi ve Yetkilisi 
 

1-Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. 

2- Kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,  
3-Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 

yetkilisidir. 
4-Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme 

belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama 
yapabilir. 
 5-Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı 
vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve 
tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli 
olanlara ilişkin bilgiler yer alır. 
 
 
 
 
 



Diğer görev ve sorumluluklar 
 

1-Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. 
2-Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. 
3-Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde 

bulundurulmasını sağlamak. 
 4-Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve 
işlemleri yapmak. 
 
 
 
 
 
 
  MÜDÜR YARDIMCILARI 
 SORUMLULUKLAR 
 
 

1-Meslek Yüksekokulu Müdürünün  Yüksekokulda bulunmadığı zaman vekaleti 
bıraktığında ona vekalet etmek. 

2-Her akademik yarıyılın başlangıcında ders görevlendirmeleri, ders programı 
hazırlamak.   

3-Yüksekokul Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmalarına katılarak üyelik görevini 
yürütmek. 

4-Ara sınav yılsonu sınavları ile ilgili sınav programlarını hazırlamak.  
5- Ara sınavlar ve yıl sonu sınavları ile ilgili öğretim elemanı gözetmenlik 

programlarını hazırlamak. 
6-Eğitim öğretim ve sınavların düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 
7-Yükseköğretim  kanunu ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak. 
8- Yüksekokul Müdürü tarafından  akademik ve idari konularda kendine verilmiş 

görevleri yapmak ve takip etmek. 
9- Ek ders komisyon başkanlığını yürütmek. 
10- Eğitim öğretim hizmetini sağlamak aksaklıkları kurum yetkilisine bildirmek. 

 
 
 
       YÜKSEKOKUL SEKRETERİ  
  SORUMLULUKLAR 
 

1-Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 
2-Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. 
3-Yüksekokul  idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde 

çalışmasını sağlamak.  
4-Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulunda oya katılmaksızın 

raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve 
saklanmasını sağlamak.  

5-Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul 
Müdürüne öneride bulunmak.  

6- Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.  



7- Yüksekokul  yazışmalarının yürütülmesini sağlamak 

8- Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 
9- Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek. 
10- Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesi için yardımcı olmak. 
Diğer görev ve sorumluluklar 

1-Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. 
2- Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. 
 
 
 
 
 

ÖĞRETİM ELEMANl  
SORUMLULUKLAR 
 

1-2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında 
belirtilen görevleri yapmak. 

2-Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı 
amaçlarına ulaşmaya çalışmak. 

3-İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulama alanında belirtilen faaliyetleri 
yerine getirmek. 

4-Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlarda sürekli kalite iyileştirme çalışmaları 
yapmak.  

5-Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Yüksekokul Müdürlüğünün talep 
ettiği bilgileri ve dokümanları sunmak. 

6-Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrencilerden geri besleme almak 
ve sonuçlara göre iyileştirme çalışmaları yapmak. 

7-Derslerin 14 haftalık uygulama programlarını ve yararlanılacak kaynakları her 
dönem başı ilan etmek. 

8-Sorumlusu olduğu derslerin içerikleri ve laboratuarların kullanımında yapılacak 
değişikler için Yüksekokul Müdürlüğüne   öneri getirmek. 

9-Okuttuğu derslerin sınav not girişlerini belirtilen tarihlerde kullanıcı adı ve şifresiyle 
sisteme girmek. 

10-Sınav sonuç listelerinin çıktılarını olarak onayladıktan sonra öğrenci işlerine teslim 
etmek. 

11-Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve yönergeler doğrultusunda 
yapmak. 

12-Öğrenci danışmanları danışman onaylarını zamanında yapıp alınan çıktıları öğrenci 
imzasından sonra öğrenci işlerine teslim etmek.  

13-Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak. 
 

 
ÖĞRENCİ İŞLERİ 
SORUMLULUKLAR 
1-Öğrenci kesin kayıtlarını, ek kontejanla gelen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak. 
2- Kayıt yenileyen öğrencilerin kayıtlarını kontrol etmek gerekli istatistik bilgileri 
oluşturmak.. 



3- Sınav Programlarının ilanı, Mazeret sınavları,Tek ders, Ek Sınav, Ortalama Yükseltme 
sınavına girecek öğrenciler ile ilgili işlemleri yapmak. 
4-Dönemlik başarı oranlarını listelemek. 
Yatay Geçiş ve Muafiyet talebi ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak. 
5-İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenleri tespit eder. 
6-Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere 
yönlendirmek. 
7-YÖK’ten gelen öğrencilerle ilgili bilgileri incelemek ve gereğini yapmak. 
8-Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kuramak. 
9-Öğrencilerle ilgili tüm evrakları  arşivlemek. 
10-Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri 
yapmak.  
11-Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapmak. 
12-Öğrenci belgesi, transkript   ilgili  belgeleri düzenlemek. 
13- Askerlik belgelerini düzenleyerek ilgili askerlik birimine göndermek. 
14-Başbakanlık bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını  ilgili yazı talebi doğrultusunda  
ilgili birime bildirmek. 
15-Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelen listeleri inceleyerek, ilanını sağlayarak gereğini 
yapmak.  
16-Öğrenci temsilci seçimi ile ilgili evrakları düzenlemek. 
 
 PERSONEL  İŞLERİ 
SORUMLULUKLAR 
1-Personelden gelen dilekçeleri kabul etmek ve yüksekokul sekreterini bilgilendirmek. 
2-İlk atamalarda personelin sosyal güvenlik kurumu girişlerini yapmak.  
3-Görevden ayrılanların Sosyal Güvenlik kurum çıkış işlemlerini yapmak. 
4-Yüksekokul Akademik ve İdari personelin kıdem yıllarını takip etmek. (terfilerini) 
tahakkuk’a bilgi vermek. 
5-Yüksekokul Akademik personelinin görev uzatımını süresini  takip etmek. 
6-Yüksekokul Akademik ve İdari personelin yıllık izin formlarını  hazırlamak ve   göreve 
başlama sürelerini takip ederek başlama bildirgelerini hazırlamak. 
7- Hastalık izinlerin sıhhı izne çevrilme belgelerini hazırlamak.  
8-Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları 
hazırlamak ve takibini sağlamak. 
9-Yüksekokul sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 
 
TAHAKKUK  
SORUMLULUKLAR 
1-Akademik personelin ek ders işlemlerini ve ödeme evraklarını düzenlemek. 
2-Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını için 
gerekli evrakları  hazırlamak. 
3-Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları 
yapmak. 
4- Giysi yardımı alacak personel varsa Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak. 
5-Akademik personelin maaş evraklarını ve emekli sandığı bildirgesini düzenlemek. 
6- Personellerin fazla mesai evraklarını hazırlamak. 
7-Elektrik, su, telefon faturaların ödeme evraklarını düzenlemek. 
8-Akademik ve idari personelle ilgili özlük işleri ile ilgili yazışma işlemlerini yapar. 
9-Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı amaçlarına 
ulaşmaya çalışmak 



10-İç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine 
getirmek 
11-Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
AYNİYAT – TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ 
SORUMLULUKLAR 
1-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapmak. 
2-Taşınır mal kayıt kontrol işlemlerini yapmak. 
3-Depodaki malzemelerin giriş, çıkış ve kontrol işlemlerini yapmak. 
4-Taşınır İşlem Fişi kesmek. (Giriş ve Çıkış işlemleri) 
5-Ambar kaydı tutmak. 
6-Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
 


