
SarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı 

 

ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ   

Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN- Bilgisayar ĠĢletmeni Osman AĞIN  
1-Yeni öğrencilerin kesin kayıtlarını  yapmak.  Dönemlik baĢarı oranlarını listelemek 
2-Ġkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenleri tespit ederek Öğr. ĠĢ.Dai.BĢk. Bildirmek. (Yönetim 

Kurulu kararı) 
3-Harç borcu olan öğrencileri tespit etmek 

4- Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere 

yönlendirmek. 
5-Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine iliĢkin iĢlemlerini  

yürütmek takibini sağlamak . 
Muafiyetlerle ilgili baĢvuruları ilgili dönemde kabul etmek ve  gerekli yazıĢmaları yapmak. 
6-Yatay geçiĢle gelen ve giden  öğrenciler ile  ilgili yazıĢmaları yapmak.Dosyaların istenmesi, 

gönderilmesi ve  öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapılması gereken iĢlemleri yapmak.  
7- Tek ders Sınavına girebilecek öğrencileri tesbit etmek. Ġdareye bildirmek gerekli duyuru ve 

yazıĢmaları yapmak. 
8-Öğrencilerin stajla ilgili iĢlemlerini yapmak. Stajla ilgili gerekli belgeleri ve staj evraklarını 

öğrencilere  dağıtmak.  
9-Staj yapan öğrencilerin iĢe giriĢ ve çıkıĢ bildirgelerini takip ederek ilgili yönetmelik gereği 

zamanında yapmak. e bildirgeleri ile ilgili tahakkuk fiĢini ve sigorta pirimi ödemesi ile ilgili 

bordrolarının  hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına göndermek  

10-Staj baĢarı listelerini hazırlamak ve ilan etmek. 

11-Öğrenci iĢleri ile ilgili Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulacak 

evrakları hazırlayarak gerekli yazıĢmaları yapmak. 

12-Devamsızlıktan kalan öğrencilerin final sınavları öncesi ilgili yönetmelikte belirtilen süre 

içerisinde duyurusunu yapmak. Tek ders ve Ortalama Yükseltme sınav duyurularını yapmak. 
13-Öğrencilerin askerlik belgeleriyle ilgili iĢlemleri yapmak.(yeni kayıt yaptıran, mezun olan iliĢik 

kestiren ve yatay geçiĢ yapan öğrencilerin)askerlik durum bilgilerinin ilgili askerlik Ģubelerine 

gönderimini zamanında yapmak.  
14-Ġzinli öğrencilerin izinli oldukları süreleri  ders hocalarına yazılı olarak bildirmek. 
15-Öğrencilerin dilekçe ile talepleri karĢısında Öğrenci belgesi, transkript vb. belgeleri düzenlemek 
16-Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelen listeleri inceleyerek, gerekli bilgileri güncelleyerek 

gönderimini sağlamak. 
17-Mezun aĢamasına gelen öğrencilerin mezuniyet iĢlemlerini yapmak. (Geçici mezuniyet belgesini 

düzenlenmek 
Mezun olan  öğrenci dosyalarının  Yüksekokula kayıtlandıkları dosyalar ile birlikte Öğrenci iĢleri 

Daire BaĢkanlığına göndermek. 

18-Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıĢtıkları ilgili ayla ilgili puantajları hazırlamak ve Sağlık  Kültür ve 

Spor Daire BaĢkanlığına göndermek. 
19-Öğrenci iĢleri ile ilgili  yazıĢmaları yapmak. 
Öğrencilerle ilgili tüm evrakları  arĢivlemek. 
20-Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak 
YAZI ĠġLERĠ  : 

Bilgisayar ĠĢletmeni- Osman AĞIN  

1-Öğrenci ve personellerden gelen dilekçeleri ,  kurum içi ve dıĢı tüm yazıĢmaları kabul etmek ve 

yüksekokul sekreterini bilgilendirmek. 
2-Gelen ve Giden yazıları kayda almak.  
3-Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmaları kayda almak  

hazırlamak  ve takip etmek. Günlü yazıların takibini sağlamak ve gününden önce gönderilmesini 

sağlamak. 
4-Yapılan tüm yazıĢmaları resmi yazıĢma kurallarını belirleyen esas ve usuller hakkındaki 



 Yönetmeliğe göre yapmak, yazılara zamanında cevap verilmesini yazı eklerinin eksiksiz olup 

olmadığını ve dosyalanmasını sağlamak, 
5-Duyurulması gereken yazıların duyurusunu yapmak. 
6- Gelen yazı eklerinin  kontrolünü yaparak teslim almak. 

6-Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 
 

PERSONEL ĠġLERĠ  

 Bilgisayar ĠĢletmeni  Veysel GÜLTEKĠN 

1- Tayin terfi kararnamesi, gelen akademik ve idari personelin iĢe baĢladıkları  gün Sosyal Güvenlik 

Kurumuna Sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi  kaydı yapılarak internet ortamında SGK’ya bildirmek. Emekli 

Sicil numarasının alınması.(Zamanında) Personel Daire BaĢkanlığına göreve baĢlama yazısı ile 

birlikte göndermek. 
2-Görevden ayrılan personellerin Sosyal Güvenlik Kurumundan sigartalı iĢten ayrılıĢ bildirgesini 

düzenleyerek internet ortamında SGK’ya bildirmek.Çıktılarını Per.Dai.BĢk. Göndermek(.Zamanında) 
Personellerin rapor, terfi gibi değiĢiklikler ile  ilgili bilgileri tahakkuk memuruna bildirmek.  (maaĢlar 

yapılmadan önce bildirmek). 
3-Askere Giden personellerin gidiĢ ve dönüĢlerinde yapılması gereken iĢlemleri yapmak sgk’ya çıkıĢ 

ve giriĢ iĢlemlerini süresinden bildirmek. Tahakkuk birimi bağlantılı çalıĢmak.  
3-Görevlendirmelerle ilgili yazıĢmaları yapmak, göreve baĢlamaların takibi ve baĢlama yazılarının 

zamanında yazılması.  
4-Akademik ve Ġdari Personellerin Kıdem ve Terfilerinin Takibi yapmak ve tahakkuk memuruna 

bildirmek. 
5-Akademik  Personelin  Görev süresinin uzatılmasını takibini yapmak,  ilgili maddeye göre Öğretim 

Görevlilerinin görev süresinin yönetim kurulu kararı ile Okutmanların ilgili maddeye göre yeniden 

atanmasının teklifi. Ve ilgili formların doldurulması. Kurul ve Yönetim kurulu üyelerinin görev 

sürelerinin takibi hatırlatılması yazıĢmaların yapılması . 

6-Sendika üyesi personellerin üyeliklerinin Per. Dai. BĢk. her ay bildirilmesi üyeliğe giriĢ ve çıkıĢ 

bilgileri ile ilgili yazıĢmaları yapmak tahakkuk birimine belgesiyle birlikte bilgi vermek.  
7-ġirket personeline ait  puantajların onaylanıp Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına  gönderimin 

sağlanması faks yolu yıllık izin formlarının düzenlenerek Ģirketlerine bildirilmesinin ve göreve 

baĢlamalarının takibinin yapılması, ve dosyalama iĢlemlerinin yapılması. 
 8-Talep karĢılığında (dilekçe)  Ġstenildiği taktirde Akademik ve idari personellere Yüksekokulda 

görev  yaptıklarına dair Görev belgesinin  düzenlenmesi.  
9-Yıllık Ġzinlerinin yazımı, kullandıkları izin sürelerinin takibi ve göreve baĢlamalarının takibi ile 

ilgili yazıĢmalar. 
10-Raporlu olan Akademik ve idari personellerin Raporlarının sıhhi izne çevrilme belgelerinin 

düzenlenerek, raporlu oldukları sürelerin takibi raporlu görevden ayrılıĢ ve göreve baĢlama 

bildirgelerini hazırlamak ve  gerekli yazıĢmaları yapmak. Tahakkuk birimini bilgilendirerek gerekli 

belgeleri vermek. Personellerin yıl içinde alacakları toplam raporlara dikkat etmek tahhak birimini 

bilgilendirme. 
11-Ġdare uygun gördüğü taktirde mazeret izinlerinin ilgili kanun ve maddeye uygun olarak gerekli 

ayrılıĢ ve baĢlama yazıĢmalarını yapmak. 
13-Akademik ve idari personellere ait kiĢisel dosyaların oluĢturularak kiĢiyi ilgilendiren ilgili bilgileri 

kiĢisel dosyalarına koymak. Akademik ve Ġdari personeller ile ilgili her türlü yazıĢmaları yapmak.   
14-Personelleri ilgilendiren konular ile ilgili duyuru ve tebliğleri yapmak. 
15-Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 
 

MALĠ ĠġLER  

Bilgisayar ĠĢletmeni Mehmet  ġirin EZER 

1-Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler, Yazılı ve sözlü emirler , Havale edilen 

iĢlemler hazırlanan çalıĢmalar vb. bilgi kaynaklarına göre iĢlem yapmak. 

 



2-Akademik ve idari personelin maaĢ, terfi ve asgari geçim indirim bordrolarını hazırlamak. 

Ödeme emri belgelerini düzenlemek, banka listeleri mail’ lerini ilgili bankaya göndermek. 

3-Akademik personelin ek ders ücretleri ile sınav ücretlerinin iĢlemlerini ve ödeme evraklarını 

düzenlemek ve mail’ lerini ilgili bankaya göndermek. 

4-Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken 

formların verilmesi için takibi sağlamak. 

 

5-Personelin yurt içi ve yurt dıĢı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli  

onay ve evrakları  hazırlamak. 

6-Personellerin Fazla ÇalıĢma KarĢılıkları ile ilgili evrakları  düzenlemek. 

7-KiĢi borcu onayını düzenlemek. 

8-Personellerin rapor, terfi gibi değiĢiklikleri ilgili muhasebe birimine maaĢlar yapılmadan 

önce bildirmek, güncellemek  ve kontrolünü  yaparak teyit etmek. 

9- Personellerin emekli keseneklerini Soysal Güvenlik kurumuna bildirerek çıktıları muhasebe 

birimine göndermek. 

10- Elektrik, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emri belgelerini hazırlamak, muhasebe 

birimine göndermek. 

11-Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, 

gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek, 

 

12-Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini sağlamak 

13-Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

14-Görevden ayrılan, göreve baĢlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip 

edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek. 

15- Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarmak 

16- Tüm ödeme evraklarını tahakkuk teslim tutanağı ile ilgili muhasebe birimine teslimini 

sağlamak.  

Gönderilen tüm ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimince ödenip ödenmediğini 

kotrol etmek. 

17-Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalıĢmaları 

yapmak. Alınması gereken ihtiyaçları belirleyerek Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek 

18-Personellerden  giysi yardımı alacak olanların ilgili evrakları süresinde hazırlamak ödeme 

iĢlemini gerçekleĢtirmek.  

19- Yüksekokul bütçe hazırlık bilgilerini yapmak. 

20-Yüksekokulumuzun Satınalma ihtiyaçlarının mevcut ödenek durumuna göre belirlenerek 

alınabilmesi için gerekli yazıĢmaların yapılması ve Merkezi yönetim sistemi harcama belgeleri 

yönetmeliği gereği evrakları düzenlemek ve satınlama iĢlemlerini gerçekleĢtirmek . 

21-Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, 

22- Ödemelerin KĠK’ iĢlenmesi 

23-Mali iĢler ile ilgili tüm dosyaları  tutmak.  

24- Mali iĢlemler  ile ilgili tüm yazıĢmaları yapmak. 

25-Ödemelerle ilgili arĢivleme çalıĢmalarını yapmak. 

26-Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

TAġINIRLAR   

Bilgisayar ĠĢletmeni Mehmet  ġirin EZER 

TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Görev ve Sorumlulukları 

5018 sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak  madde 6 TaĢınır 



kayıt kontol yetkilileri ve madde 34 TaĢınır Yönetim Hesabına  göre iĢlem yapmak.  
1- Harcama birimince edinilen taĢınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre 

sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taĢınırları 

sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.  
2-TaĢınırların giriĢ ve çıkıĢına iliĢkin kayıtları tutmak, bunlara iliĢkin belge ve cetvelleri düzenlemek 

ve taĢınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.  
3-Muayene ve kabul iĢlemi hemen yapılamayan taĢınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin 

kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.  
4-TaĢınırların giriĢ ve çıkıĢına iliĢkin kayıtları tutmak, bunlara iliĢkin belge ve cetvelleri düzenlemek 

ve taĢınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.  
5- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taĢınırları ilgililere teslim etmek.  
6- TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karĢı korunması için 

gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.  
7- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek.  
8- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin 

altına düĢen taĢınırların yıllık gidiĢatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre 

belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek . 
9-Kullanımda bulunan dayanıklı taĢınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve 

yaptırmak.  
10- Kayıtlarını tuttuğu taĢınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak 
11- Talep eden birimlerin gereksinmelerini karĢılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının 

yapılması, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri 

yöndeki akıĢları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir Ģekilde planlanması, uygulanması ve 

kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aĢamasını yönetmektir.  
 Ayrıca, TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; 
1-Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana 

gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.  
2- Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.  
 

TaĢınır Yönetim Hesabı ve TaĢınır Kesin Hesabı 

MADDE 34 – (1) Harcama yetkilileri tarafından SayıĢtaya verilecek taĢınır yönetim hesabı; önceki 
yıldan devreden taĢınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkıĢı yapılan taĢınırlar ile ertesi yıla 
devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir. 
TaĢınır yönetim hesabı 
(2) TaĢınır yönetim hesabı aĢağıdaki cetvellerden oluĢur: 

a) Yıl sonu sayımına iliĢkin Sayım Tutanağı, 
 b) TaĢınır Sayım ve Döküm Cetveli, 
 c) Harcama Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, 
 ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiĢinin sıra numarasını gösterir tutanak. 
 (3) TaĢınır yönetim hesabı aĢağıda açıklandığı Ģekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir: 
 a) TaĢınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan TaĢınır Sayım ve 
Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı Cetveli, 
Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi 
veya sanat değeri olan taĢınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu 
cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler. 
 b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine TaĢınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve 
harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin TaĢınır Sayım ve Döküm 
Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. 
 c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karĢılaĢtırıp 
uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. 
 ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmıĢ cetvellerin bir nüshasını,  belirlenecek 
sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen 
TaĢınır ĠĢlem FiĢinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte , bir nüshasını ise malî yılı takip eden 



ay sonuna kadar ilgili taĢınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama 
biriminde muhafaza edilir.  
 
PERSONELĠN ĠZĠNLĠ VE RAPORLU OLMASI DURUMUNDA 

 Bir personelin Ġzinli ve raporlu olması halinde yerine diğer personel bakacak olup, 

kesinlikle izinli ve raporlu olan personelin evrakı bekletilmeyecek günlük olarak iĢlemler 

yapılacak ve bir personel izinli veya raporlu iken yerine bakacak olan diğer personele 

kesinlikle izin verilmeyecektir. 

 

Bilgisayar ĠĢletmeni Mehmet ġirin EZER’in yerine Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN 

 

Bilgisayar iĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN’in yerine Bilgisayar ĠĢletmeni Osman AĞIN  

 

Bilgisayar ĠĢletmeni Osman AĞIN’ın yerine Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN 

 

not: ĠĢi yoğun  olan personele ikinci personel yardım edecektir. 

 

 

 

 
 

                                     
 
 


