
GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Müdür 

STATÜSÜ [  ] MEMUR                 [X] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI DR. ÖĞR. ÜYESİ 

GÖREVİ MÜDÜR 

SINIFI Öğretim Üyesi 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Rektör  

ASTLARI Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İlgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde İdil Meslek Yüksekokulu’nun başı olarak birimin verimli, 

düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasından Rektöre karşı sorumlu olmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
• 1.Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve 

Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

• 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor vermek, 

• 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

Yüksekokulun bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan 

sonra Rektörlüğe sunmak, 

• 4. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak. 

• 5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

• 6. İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve 

verimli bir 

• şekilde yürütülmesini sağlar. 

• 7. Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır. 

Bu misyon ve vizyonun gerçekleşmesi için çalışanları motive eder. 

• 8. Yüksekokulun tüm idarî ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve 

bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlayarak üretici bir duruma gelmeleri için çalışır. Böylece bir 

liderlik anlayışıyla Yüksekokulda takım çalışması ruhunu geliştirir. 

• 9. Yüksekokulun fizikî donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını 

sağlar. 

• 10. Yüksekokulda kalite bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılmasını sağlar; ayrıca, kalite 

güvencesini sağlamak için gerekli uygulamaları gerçekleştirir. 

• 11. Yüksekokul ile ilgili gerektiği zaman güvenlik önlemlerini alır. 

• 12. Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir anlayışla 

Yüksekokulun misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

• 13. Yüksekokulun idari akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve 

konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline 

gelmesi için çalışır. 

• 14.  Yüksekokuldaki hizmetlerin  etkili  ve  verimli  bir  şekilde  yürütülmesi,  verilerin  bilimsel  

dayanaklara oturtulması ve Yönetime sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli 



görülen hâllerde komisyonlar oluşturur. 

• 15. Öz güveni olan, insan merkezli düşünen, takım çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine 

sahip, Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, yaratıcı, sorun çözücü, öğretme yeterliklerini kazanmış, 

araştırmacı bilimsel okur- yazarlığa sahip, sürekli kendini yenileyen, Cumhuriyetin temel 

ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş öğretmenler yetiştirmek konusunda 

gerekli düzenlemeleri yapar. 

• 16. Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları 

Yüksekokuldaki süreçlere yansıtır. 

• 17. Yüksekokulun misyonuyla ilişkili belirli gün ve haftalar için etkinlikler düzenlenmesini sağlar. 

• 18.  Yüksekokulun  ihtiyaçları  doğrultusunda  diğer  kurum  ve  kuruluşlarla  bağlantı  kurarak  

kaynak  sağlama yönünde çaba gösterir. 

• 19.  Yüksekokulun  ekonomik  yönden  ihtiyaçlı  öğrencilerinin  gereksinimlerini  Yüksekokul  içi  

veya  Yüksekokulun dışı kaynaklarla gidermek için girişimlerde bulunur. 

• 20. Yüksekokulun öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin durumlarına göre gereksinim 

duydukları araç- gereçlerin temin edilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar. 

• 21.Müdür,  yukarıda  yazılı  olan  bütün  bu  görevleri  kanunlara  ve  yönetmeliklere  uygun  

olarak  yerine getirirken, Şırnak Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.  

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri         

yapmak. 

• Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken, Şırnak Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Var (Mali, Hukuksal, Vicdani) 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

4 yıllık bir üniversiteyi bitirmiş olmak ve öğretim üyesi olarak üniversiteye girmeye hak 

kazanmak.  

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Araştırıcı ve meraklı, 

• Kendini sürekli yenileyen, 

• Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen, 

• Pratik çözüm üretebilen, 

• Sorgulayıcı, 

• Sabırlı, 

• Kendine güvenen, 

• İyi iletişim kurabilen, 



• Hızlı, düzenli ve dikkatli, 

• Koordinasyon yeteneğine sahip, 

• Önderlik yeteneğine sahip, 

• İkna kabiliyeti yüksek, 

• Karar verici ve problem çözücü, 

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip, 

• Zaman yönetimini iyi yapabilen, 

• Yoğun tempoda çalışabilen. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN 

Rektör 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

.…/.…/2019 
 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul Yönetim Kurulu 

STATÜSÜ [  ] MEMUR                 [X] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MESLEK YÜKSEKOKUL KURULU 

GÖREVİ Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı 

SINIFI Öğretim Görevlisi 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Müdür 

ASTLARI Bölüm Öğretim Elemanları 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Yüksekokul Yönetim Kurulu, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan Müdüre karşı sorumlu olmak. 

      

 

  2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
      

  Yüksekokul Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce 

gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim 

üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu 

gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve 

bunların görevlerini düzenler. Yüksekokul Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı 

bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 

• Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım 

etmek. 

• Yüksekokul eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 

• Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

• Müdürün Yüksekokul Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait 

işlemleri hakkında karar vermek, 

• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri         

yapmak. 

• Yüksekokul Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur. 

 

 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Yok 



4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Araştırıcı ve meraklı, 

• Kendini sürekli yenileyen, 

• Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen, 

• Pratik çözüm üretebilen, 

• Sorgulayıcı, 

• Sabırlı, 

• Kendine güvenen, 

• İyi iletişim kurabilen, 

• Hızlı, düzenli ve dikkatli, 

• Koordinasyon yeteneğine sahip, 

• Önderlik yeteneğine sahip, 

• İkna kabiliyeti yüksek, 

• Karar verici ve problem çözücü, 

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip, 

• Zaman yönetimini iyi yapabilen, 

• Yoğun tempoda çalışabilen, 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 

 

 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul Yönetim Kurulu 

STATÜSÜ [  ] MEMUR                 [X] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MESLEK YÜKSEKOKUL KURULU 

GÖREVİ Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı 

SINIFI Öğretim Görevlisi 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Müdür 

ASTLARI Bölüm Öğretim Elemanları 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Yüksekokul Yönetim Kurulu, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle 

ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan Müdüre karşı sorumlu olmak. 

      

 

  2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
      

  Yüksekokul Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce 

gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim 

üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu 

gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve 

bunların görevlerini düzenler. Yüksekokul Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı 

bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 

• Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım 

etmek. 

• Yüksekokul eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 

• Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

• Müdürün Yüksekokul Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait 

işlemleri hakkında karar vermek, 

• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri         

yapmak. 

• Yüksekokul Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur. 

 

 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Yok 



4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Araştırıcı ve meraklı, 

• Kendini sürekli yenileyen, 

• Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen, 

• Pratik çözüm üretebilen, 

• Sorgulayıcı, 

• Sabırlı, 

• Kendine güvenen, 

• İyi iletişim kurabilen, 

• Hızlı, düzenli ve dikkatli, 

• Koordinasyon yeteneğine sahip, 

• Önderlik yeteneğine sahip, 

• İkna kabiliyeti yüksek, 

• Karar verici ve problem çözücü, 

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip, 

• Zaman yönetimini iyi yapabilen, 

• Yoğun tempoda çalışabilen, 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 

 

 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı 

STATÜSÜ [   ] MEMUR                 [X] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

GÖREVİ Müdür Yardımcısı 

SINIFI Öğretim Görevlisi 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Müdür 

ASTLARI Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Görevlileri 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak, birimin verimli, düzenli ve uyumlu bir 

şekilde çalışmasından Müdüre karşı sorumlu olmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
• Müdür  yardımcıları,  Müdür  tarafından,  kendisine  çalışmalarında  yardımcı  olmak  üzere 

Yüksekokulun  aylıklı öğretim görevlilileri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. 

Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, 

yardımcılarının görevi de sona erer. 

• Görevleri: 

• Müdürün, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek, 

• İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktır. 

• Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. 

• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 

• Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve yüksekokul sekreterine yardımcı olmak. 

• Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde yüksekokul sekreterine yardımcı olmak. 

• Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları 

tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlar. 

• Yüksekokulun “Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” hazırlanması aşamasında gerekli çalışmaları 

yapar ve ayrıca yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak bilgilendirme 

çalışmaları yürütür ve çıkacak olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde bulunur. 

• Yüksekokul öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapar. 

• Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar 

• Yüksekokul basım-yayım işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalışmaları yapar. 

• Hizmet gereği olarak Müdürün vereceği görevleri yapar. 

• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Müdürün karşı sorumludur. 

 

Öğrenci işleriyle ile ilgili olarak: 

• Öğrenci ders kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlar. 

• Öğrenci danışmanlık hizmetlerini düzenler ve işleyişini denetler. 

• Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını 

sağlar. 

• Öğrenci otomasyon sisteminin yapılmasının ve düzenli olarak çalışmasını sağlar. 



• Sınav tarih, saat ve yerlerini belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların düzenli 

olarak yapılmasını sağlar. 

• Mazeret sınav isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

• Öğrenci disiplin olayları ile ilgili işlemleri yönetmenliklere uygun olarak yapar. 

• Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirir ve ilgili birimler 

tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. 

• Öğrencilerin kayıt dondurma isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

• Öğrencilerin ders muafiyetlerini değerlendirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. 

• Değişik nedenlerle ortaya çıkan öğrenci ders intibakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

• Kaydı silinme durumuna gelen öğrencilerin durumlarını değerlendirir ve gerekli işlemlerin 

yapılmasını sağlar. 

• Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirir ve sonuçlandırılmasını 

sağlar. 

• Yüksekokul bünyesinde bölüm/anabilim dalı bazında ders dağılımlarının dengeli ve makul bir 

şekilde yapılmasını sağlar. 

• Haftalık ders programlarının yapılması ile ilgili görevli elemanlarla eş güdüm içerisinde çalışarak 

programların düzenli bir şekilde hazırlanmasını, otomasyon sistemine işlenmesini ve öğretim 

elemanları ile öğrencilere duyurulmasının sağlar. 

• Anabilim Dalı koordinatörleri ile işbirliği hâlinde dersliklerin anabilim dallarına göre dağılımını 

sağlar. 

• Öğretim elemanı ek ders ücret formlarının kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanmasını sağlar, 

Yüksekokul mutemedi ile birlikte kontrol eder. 

• Özel yetenek sınavlarının sağlıklı bir şekilde organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur. 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri         

yapmak. 

• Müdür yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 



Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Bölüm Başkanlığı 

STATÜSÜ [  ] MEMUR                 [X] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

GÖREVİ Bölüm Başkanı 

SINIFI Öğretim Görevlisi 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Müdür 

ASTLARI Bölüm Öğretim Elemanları 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü 

faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını 

sağlamaktan Müdüre karşı sorumlu olmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de 

bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler o da bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından 

Müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl süre ile atanır. Süresi biten başkan yeniden atanabilir. 

• Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder. 

• Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere 

Bölüm görüşünü yazılı olarak Müdürlük Makamına bildirir. 

• Yüksekokul Müdürlüğü ile kendi Bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde 

yapılmasını sağlar. 

• Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını 

sağlar. 

• Eğitim-öğretim yılı sürecinde ayda en az bir defa kendisinin belirleyeceği gündem maddelerini 

görüşmek üzere toplanan Bölüm Kuruluna başkanlık eder. 

• Her iki ayda bir toplanması gereken Akademik Bölüm Kuruluna başkanlık eder. 

• Bölümü temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır. 

• Her öğretim yılı sonunda Bölümün geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 

ilgili raporu ve gelecek yıl için çalışma plânını Müdürlüğe sunar. 

• Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetler. 

• Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenir. 

• Bölüm öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini teşvik eder ve bu 

konuda onlara yardımcı olur. 

• Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, lâboratuarların ve ders araç-gereçlerinin 

verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar. 

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

düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

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

yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına 

çalışır. 

• Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak. 



• Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak. 

• Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki  eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her 

türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen 

diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri         

yapmak. 

• Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Araştırıcı ve meraklı, 

• Kendini sürekli yenileyen, 

• Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen, 

• Pratik çözüm üretebilen, 

• Sorgulayıcı, 

• Sabırlı, 

• Kendine güvenen, 

• İyi iletişim kurabilen, 

• Hızlı, düzenli ve dikkatli, 

• Koordinasyon yeteneğine sahip, 

• Önderlik yeteneğine sahip, 

• İkna kabiliyeti yüksek, 

• Karar verici ve problem çözücü, 

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip, 

• Zaman yönetimini iyi yapabilen, 

• Yoğun tempoda çalışabilen, 
 



Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 

 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [  ] MEMUR                 [ X ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI Öğretim Elemanları 

GÖREVİ Öğretim Elemanları 

SINIFI Öğretim Elemanı Hizmetleri 

KODU ÖEH. 

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 

Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan 

Yardımcıları, Öğretim Üyeleri 

ASTLARI  

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

              Şırnak Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek 

Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli 

tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.  

 

2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

Öğretim Üyeleri;  

Yükseköğretim kurumlarında görevli yardımcı doçent, doçent ve profesörlerdir.  

1. 2547 sayılı kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeylerde eğitimöğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje 

hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.  

2. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.  

3. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri 

kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana 

ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.  

4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.  

5. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Öğretim Görevlileri; Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim 

elemanıdır. Üniversitelerde ve bağlı birimlerde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim 

üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen 

eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve 

eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.  

1. Bilimsel araştırmalar ve yayın yapmak,  

2. Bölümce yapılan araştırmalara ve projelere katkıda bulunmak,  

3. Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak,  

4. Derslerle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde öğretim üyelerine yardımcı 

olmak, 5. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Öğretim Yardımcıları; Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için 

görevlendirilen, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.  

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı –Açık Alan 

  b) İş Riski Kimyasal materyallere maruz kalmak. 



4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

En az Yüksek Lisans öğrencisi olmak.  

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

        1. 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 

       2. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nde  istenilen düzeyde yabancı dil puanını 

almış olmak. 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ  

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Araştırıcı ve meraklı, 

• Kendini sürekli yenileyen, 

• Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen, 

• Pratik çözüm üretebilen, 

• Sorgulayıcı, 

• Sabırlı, 

• Kendine güvenen, 

• İyi iletişim kurabilen, 

• Hızlı, düzenli ve dikkatli, 

• Koordinasyon yeteneğine sahip, 

• Önderlik yeteneğine sahip, 

• İkna kabiliyeti yüksek, 

• Karar verici ve problem çözücü, 

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip, 

• Zaman yönetimini iyi yapabilen, 

• Yoğun tempoda çalışabilen, 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul Sekreteri 

STATÜSÜ [X ] MEMUR                 [   ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 

GÖREVİ Yüksekokul Sekreteri 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Müdür 

ASTLARI Tüm İdari Personeller 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu ile ilgili iş işlemlerin verimli, düzenli, uyumlu 

şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu olmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
• Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

• Yüksekokulun   ve   bağlı   birimlerinin   öğretim   kapasitesinin   rasyonel   bir   şekilde   

kullanılmasını   ve geliştirilmesini sağlamak. 

• Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını 

sağlamak. 

• Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kurulu'nun kararlarını Yüksekokula bağlı birimlere 

veya ilgili kurum veya kişilere iletmek. 

• Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak. 

• Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak. 

• Yüksekokul Müdürlüğüne kurum, kuruluş ve kişilerden gelen yazıların işlem görmesi için 

gerekenleri yapar. 

• Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. 

• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 

• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek. 

• Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için 

yardımcı 

• olmak. 

• Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında dekana karşı birinci derecede sorumludur. 

• Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, 

• Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 

• Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, 

• Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 

• Yüksekokul bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapar. 

• Yüksekokul bütçesinin rasyonel bir şekilde kullanımını sevk ve organizasyonda tahakkuk 

memurluğu görevini yürütür. 

• Yüksekokul Akademik personeli ile İdari personelin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının 

hasta sevk işlemlerini yürütür. 

• Diğer kuruluş ve şahıslardan gelen bilgi verme niteliği taşıyan yazıların zamanında duyurulmasını 

sağlar. 

• Yüksekokul akademik ve idari personeline ait özlük dosyalarını personel işleri şefliğinde 



muhafaza eder. 

• Yüksekokul idari personelinden, disiplinsiz davranışlarda bulananlar hakkında gerekli inceleme 

yapılması için 

• Müdürlük Makamına teklifte bulunur. 

• Maiyetinde bulunan Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler personelinin birinci derecede sicil amiri 

olarak sicil raporlarını düzenler, Müdürlük Makamına sunar. 

• Yüksekokul İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler personelinin izinlerinin düzenli bir biçimde 

yürütülmesini sağlar. 

• Yüksekokul Müdürünün imzasına sunulacak olan yazıları parafe eder. 

• Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak 

• Öğrencilerin  sağlık  merkezine  sevk  işlemlerini  yapmak  ve  gelen  sağlık  raporlarının  ilgili  

öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak, 

• Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak, 

• Fiziki mekânın bakım ve onarımını yaptırmak, 

• Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması, 

• Mahiyetindeki İdari Birim Personeli yetiştirmek. 

• Yetkisini, mahiyetindeki İdari Birim Personeline ve yaptığı işlerde hakkaniyet eşitlik içinde, 

kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak. 

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar. 

• Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul 

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

tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar. 

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

• Yüksekokul alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe 

iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve 

zamanında yerine getirilmesini sağlar. 

• Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür, 

• Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak.   

ve 

• kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar. 

• Çalışma ortamına giren tüm ilgililerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar, 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri          

yapmak. 

• Yüksekokul Sekreteri yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Müdüre karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Var (Mali, Hukuksal, Vicdani) 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

• 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 

• 657 Devlet Memurları Kanunu 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 



68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, MEMUR  

GÖREVİ Sekreter 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU GİH 

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulu sekreterlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilmesini sağlamak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• İdil Meslek Yüksekokulu sekreterlik hizmetlerini (telefon bağlama, not alma, randevu ayarlama, 

faks çekme vb.) yapmak. 

• Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak. 

• İş akışındaki günlük acil yazılara ilişkin Dekanı bilgilendirmek. 

• Bölümlerden imzalanmak üzere getirilen yazıları Müdüre imzaya sunmak ve ıslak imzadan 

çıktıktan sonra ilgili bölümleri bilgilendirmek. 

• Müdürün organize ettiği toplantılara ilişkin hazırlık yapmak ve ilgili kişilere duyuru yapmak. 

• Müdürün katılacağı toplantı saatlerini hatırlatmak. 

• Çeşitli duyuruları ilgili yerlere bildirmek. 

• Müdürün programını, birimin zaman ve iş durumunu (çalışma-randevu-toplantı) dikkate alarak 

hazırlamak ve uygulamak. 

• Müdürün odasına ilgisiz ya da uygun olmayan kişilerin girmesini engellemek, Müdürün olmadığı 

zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlamak. 

• Müdürün ile görüşmeye gelen misafirleri görüşme taleplerine göre gerekirse diğer ilgililere 

yönlendirerek Müdürün zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak. 

• Müdürün kurum içi ve kurum dışından gelen misafirlerinin karşılamak, ağırlamak ve uğurlamak. 

• Gerekli görülmesi halinde, Müdürün ziyaretçilerini günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat 

belirterek not etmek, ayrıca telefonları aynı şekilde kaydetmek. 

• Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz bilgilerin verilmesinden 

kaçınmak, gizliliğe dikkat etmek. 

• Şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel 

kalmalarını sağlamak. 

• Müdürün kullandığı makine ve araçların temizliği, onarım ve bakımını yaptırmak. 

• Müdürün kırtasiye, demirbaş vb. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. 

• Müdür odasının temizliği ve bakımı ile ilgilenmek.  

• Evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak. 

• Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde 

yerine getirmek.  

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 



•Sekreter yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 

 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Alanı ile ilgili eğitim almış olmak veya “Bilgisayar İşletmeni Sertifikası”na sahip olmak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

 

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 

                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, MEMUR   

GÖREVİ Yazı İşleri 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda yazı işleri ile ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik 

ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Rektörlük başta olmak üzere dış kurum ve kuruluşlar, üniversitemiz birimleri ile bağlı 

fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, merkez müdürlükler ile Yüksekokulumuz birimleri, 

bölüm başkanlıklarından gelen evrakların kayıtlarını yaparak Müdürlük Makamına arz 

edilmek üzere Yüksekokul Sekreterine iletir.  

• Gelen ve giden yazıların dosyalanmasını ve korunmasını sağlar.  

• Büronun kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını sağlayacak tedbirleri alır.  

• Akademik ve idari personel ile öğrencilere ait dilekçeleri dekanlığa sunmak, daha sonra gereği 

yapılmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığında teslim etmek.  

• Yüksekokulumuza ait evrakların kayıtlarını yaparak imzadan çıkan yazıları ulaştırılmasını 

sağlamak üzere ilgili dış kurum ve kuruluşlar ile üniversitemizin ilgili birimlerine verilmek 

üzere zimmet karşılığında teslim etmek iç ve dış posta görevlisine verir.  

• Akademik ve idari personel ile öğrencilere ait posta evraklarını ilgili birim ve kişilere teslim 

etmek.  

• Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarının Yüksekokul Kurulu, 

Yüksekokul Yönetim Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,  

• Yazışma işlemlerinin yürütülmesi. 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Yazışmayla ilgili görevliler görevlerini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre 

karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 



 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
  

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, MEMUR 

GÖREVİ Personel İşleri 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda personel işleri ile ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin 

etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Yüksekokulumuz kadrosunda bulunan idari ve akademik personelin ve halen çalışmakta olan 

personele ait özlük dosyaları tutmak.  

• Personelin kıdem, terfi, görev süresi uzatma işlemlerinin takibinin yapılması.  

• Personeli ilgilendiren yazışmaların, tebliğ ve duyuruların yapılması.  

• Akademik ve İdari personelin her türlü özlük işlerinin takibi.  

• Yüksekokulumuz bölümlerinin akademik personel ihtiyacı için ilan hazırlamak ve Rektörlük 

Makamına sunmak.  

• Yüksekokulumuz elemanlarının sicil raporlarının düzenlenmesi.  

• Yüksekokulumuz elemanlarının yıllık izinlerinin takibi.  

• Yüksekokulumuz elemanlarının e-emekli sandığı online işlemlerinin yürütülmesi.  

• Akademik ve idari personele ait her türlü yazışmayı yapmak. Akademik ve İdari Personelin 

görevlendirme onaylarını çıkarır, kontrolünü yapar ve takip eder. Görev süreleri sona eren 

akademik personelin görev süresini yenilemesine 1 ay kala ilgili bölümlerle iletişim kurarak 

takibini sağlar.  

• Personele ait sağlık kurumu raporlarının yazışmalarını yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.  

•  Yüksekokul idaresinin hizmet gereği olarak vereceği diğer görevleri yapar.  

• Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanması derece 

ve kademelerine yansıtılması işlemlerini takip eder ve evrakını hazırlar.  

• Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması,  

• Görevde Yükselme Sınavlarını duyurulması ve takibi,  

• Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre 

gerekli bildirimlerin yapılması,  

• Göreve başlayan Personelle ilgili Personel Daire Başkanlığı’na yazılı bilgi verilmesi, istifa, 

görev süresi biten personelin ilişiğinin kesilmesi, görev uzatmalarının yapılması, 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Personel İşleri görevlisi görevlerini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 



  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
  

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MEMUR 

GÖREVİ Öğrenci İşleri 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda öğrenci işleri ile ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin 

etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,  

• Öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta işlerinin 

yürütülmesi,  

• Kayıt dondurma işlemlerinin yürütülmesi,  

• Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi  

• Öğrenci burs işlemlerinin yürütülmesi,  

• Harç işlemlerinin yürütülmesi,  

• Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi,  

• % 10 giren öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi,  

• Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerinin yürütülmesi,  

• Başarı oranlarının çıkartılması,  

• Yazışma işlemleri, evrakların dosyalanıp arşivlenmesi,  

• Yıllık istatistikî bilgilerin hazırlanması,  

• Sınav listelerindeki notların öğrenci kütüklerine işlenmesi ve sınav listelerinin arşivlenmesi,  

• Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ayrıca mezuniyet belgelerinin hazırlanması,  

• Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek.  

• Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırır ve ilgili birimlere yönlendirmek.  

• Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurmak.  

• Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapmak.  

• Öğrenci işleri ile ilgili Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulacak 

evrakları hazırlayarak yazışmalarını yapmak.  

• Yaz okulunda açılması düşünülen dersleri internet ortamında açmak.  

• Çift anadal, Yandal öğrencilerine ait notları işlemek.  

• Dikey geçişle gelen öğrencilerin hazırlık programlarının belirlenmesi ile ilgili yazışmaları 

yapmak ve takip etmek.  

• Yeni kayıt yaptırana ait bilgilerin sistemden kontrolünün yapılması,  

• Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kütüklerinin hazırlanması,  

• Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf listelerinin oluşturulması,  

• Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma işlemlerinin takibi, 



• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Öğrenci İşleri görevlisi görevlerini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

GÖREVİ Büro Personeli 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü sekreterlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlamak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak. 

• İş akışındaki günlük acil yazılara ilişkin Genel Sekreteri bilgilendirmek. 

• Yüksekokul Müdürlüğüne gelen faks ve elektronik postaları takip etmek, gelen faks ve elektronik 

postaların kayıt altına alınmasını sağlamak. 

• İdil Meslek Yüksekokulu kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak. 

• Yapılan yazışmaların ilgili kişi/kişilere veya kurumlara tesliminin takibini yapmak ve buna ilişkin 

evrakları ilgili dosyaya takmak. 

• İdil Meslek Yüksekokulu ait özel ve kurumsal dosyaları tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. 

• Yapılan yazışmaların gizliliğini korumak. 

• İdil Meslek Yüksekokulu ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanları hazırlamak. 

• Çeşitli duyuruları ilgili birimlere bildirmek. 

• İdil Meslek Yüksekokulu faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek. 

• Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, cihazları kontrol etmek, her gün birimden 

ayrılırken bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin 

kapalı tutulmasına dikkat etmek. 

• Evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak. 

• Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde 

yerine getirmek.  

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri 

yapmak. 

•     Bilgisayar İşletmeni yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    



B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

En az lise mezunu olmak. 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

   Alanı ile ilgili eğitim almış olmak veya “Bilgisayar İşletmeni Sertifikası”na sahip olmak.  

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, MEMUR 

GÖREVİ Genel Evrak Görevlisi 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların zamanında EBYS (Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi)’ye kaydının yapılarak yazı işleri müdürüne sevkinin sağlanması. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Kurum içi ve Kurum dışı (posta ve kargo) yoluyla gelen tüm yazışmaların zimmet karşılığı 

teslim alınması. Teslim alınan evrakları aciliyet durumuna göre tasnif edilmesi. 

• Gelen tüm evrakların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye aktarılarak kayıt 

alınması, 

• birim amirine sevk edilmesi ve takibinin yapılması. 

• Fiziki eki olan evrakların ve ıslak imzalı evrakların sevk edilen birime zimmetle teslim 

edilmesi. 

• Rektör, Rektör Yardımcıları, birim amir ve memurlarına gelen kişisel kargoların teslim 

alınması ve ilgiliye teslim edilmesi. 

• Yanlış gelen kargoların iade işleminin yapılması. 

• Rektörlük birimleri tarafından dış kurumlara yazılan ve otomatik numara alan yazıların 

zarflanarak belirtilen adrese posta yoluyla gönderilmesi. 

• Akademik ve İdari birimler arasında evrak akışının sağlanması. 

• Tebligat ve taahhütlü evraklar için posta pulu temini ve bu gönderilerin ivedilikle postaya 

verilmesi. 

• İl içi kurumlara yazılan yazıların ilgili kuruma zimmet karşılı teslim edilmesi. 

• Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması, iadesi yapılan yazışmaların ilgili birime 

bildirilmesi ve teslim edilmesi. 

• Üst Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürülmesi. 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri          

      yapmak. 

• Genel Evrak Sorumlusu görevlerinden dolayı Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    



B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

En az ilkokul mezunu olmak. 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerekmiyor 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MEMUR 

GÖREVİ EBYS Sistem Yöneticisi 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yöneticisi kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin 

elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlama, 

koordinasyonu yapma ve sistemin kararlığını sağlamak amacıyla gerekli rutin incelemeleri yaparak 

raporlamaktan sorumludur. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanacak akademik ve idari personellerin sisteme giriş 

için gerekli olan kullanıcı adı ve parola tanımlamalarının yapılması ve bununla ilgili 

doğabilecek sorunların giderilmesini sağlamak. 

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde genel olarak tanımlı iş akışlarının kontrolünü 

sağlamak ve doğabilecek sorunlara müdahale etmek. 

• Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanacak personeller için gerekli tüm yardım 

dokümanlarının teminini sağlamak. 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• EBYS Sistem Yöneticisi görevlerinden dolayı Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 



4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

• Pozitif bakış açısına sahip 

• İletişimi iyi ve güler yüzlü 

• Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

• Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

• Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, MEMUR 

GÖREVİ Tahakkuk-Mutemet Görevlisi 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda tahakkuk ile ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik 

ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Akademik ve idari personelin maaş, terfi gibi faaliyetlerinin puantaj cetvellerini hazırlar ve 

ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

• Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarını hazırlar. 

• Kesenek Bilgi Sistemi ile maaş verilerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

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

• Fazla mesai işlemlerini yapar. 

• Personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanması derece ve 

kademelerineyansıtılması işlemlerini takip eder ve evrakını hazırlar. 

• Aile yardımı vb. ek ödeme işlemlerini yapar. 

• Personel ile ilgili çeşitli verilerin (eş, çocuk yardımı, kıdem, bireysel emeklilik bilgileri 

vb.)girişini yapar. 

• Ek ders ve maaşların aktarılması ve hesaplara geçirilmesini sağlar. 

• Personele yapılacak ödemelerle ilgili banka nezdinde işlemleri takip eder. 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Tahakkuk-mutemet görevlisi görevlerini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre 

karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 



3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MEMUR 

GÖREVİ Satın Alma İşleri 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda satın alma ile ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik 

ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Yüksekokul Sekreterliğine 

sunar ve Yüksekokul Sekreterinin teklifi ile Müdür Makamının onayını alır.  

• Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.  

• Satın alma talep formlarını hazırlanmak.  

• Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal 

muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın 

alma onay belgesinin hazırlanması) 

• Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına 

teslim etmek.  

• Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim 

ederek dosyalamak.  

• Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.  

• Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.  

• Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,  

• Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin 

sağlanması,  

• Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim 

işlemlerinin sağlanması, 

• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

• Tahakkuk-mutemet görevlisi görevlerini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre 

karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 



1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak.  

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
  

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ  

GÖREVİ Taşınır Kontrol Yetkilisi 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Şırnak Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İdil Meslek 

Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 

amacıyla taşınır tüketim ve demirbaş malzemelerinin kaydı için gerekli işlemleri yapar. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

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

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

• Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların 

kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 

• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

• Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek. 

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 

seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum 

devir hızına göre belirlenip talebini harcama yetkilisine bildirmek. 

• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak. 

• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 

• Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının 

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

ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, 

uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmektir. 

• Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle 

meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri          

      yapmak. 

• Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

• Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre 

karşı sorumludur. 



3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI MEMUR 

GÖREVİ Taşınır Kayıt Yetkilisi 



SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

Şırnak Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İdil Meslek 

Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 

amacıyla taşınır tüketim ve demirbaş malzemelerinin kaydı için gerekli işlemleri yapar. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

• Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

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

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

• Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların 

kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 

• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

• Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek. 

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 

seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum 

devir hızına göre belirlenip talebini harcama yetkilisine bildirmek. 

• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak. 

• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 

• Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının 

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

ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, 

uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmektir. 

• Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle 

meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri          

      yapmak. 

• Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

• Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yerine getirirken Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre 

karşı sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 



1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 
 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
                                               

 



 

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu 

STATÜSÜ [ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI Hizmetli 

GÖREVİ Temizlik İşleri 

SINIFI Yardımcı  Hizmetler 

KODU YH 

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İdil Meslek Yüksekokulunda temizlik hizmetleri  ile ilgili tüm konularda gerekli tüm 

faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

 

1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, 

eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması, 

2. Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması, 

3. Fotokopi, baskı, teksir gibi işlere yardımcı olmak,  

4. Evrak dağıtımını gerçekleştirmek, 

5. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan 

lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek, 

6. Fakülte içine veya dışına asılacak duyuruların asılmasını ve tekrar toplanmasını sağlamak. 

7. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar, 

8. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar, 

9. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 

sorumludur. 

 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı- Açık  Alan 

  b) İş Riski Yok 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  x] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [] HER İKİSİ DE    



B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen eğitim düzeyine sahip olmak. 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Gerek görülmesi halinde eğitim almasını sağlamak. 

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

     • Pozitif bakış açısına sahip 

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü 

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli. 

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip 

     • Gizliliğe önem veren. 

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 



GÖREV/İŞ TANIMI FORMU 

KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdil Meslek Yüksekokulu / Teknik Hizmetler 

STATÜSÜ [X ] MEMUR                 [   ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

UNVANI Teknisyen 

GÖREVİ Teknik Hizmetler 

SINIFI Genel İdare Hizmetleri 

KODU  

ÜST YÖNETİCİSİ REKTÖR 

BAĞLI BULUNDUĞU 

YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ 
Yüksekokul Sekreteri, Müdür 

ASTLARI Yok 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu ile ilgili iş işlemlerin verimli, düzenli, uyumlu 

şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu olmak. 

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
• Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan 

yürütülmesine yardımcı olmak, 

• Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek, 

• Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait 

kayıtlarını tutmak, 

• Sorumlusu olduğu bina ve laboratuarlar için sorumlu kişilerin talep ettiği bilgileri vermek, 

• Yüksekokul Sekreterliği’ne bina, laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri 

yazılı olarak bildirmek ve mümkünse bu arızalara ilk müdahalede bulunmak, tamirine çalışmak, 

• Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları 

yapmak veya yaptırmak, 

• Yüksekokulda eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele 

zimmetle vermek ve teslim almak, 

• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri          

yapmak. 

• Teknik Hizmetler yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Yüksekokul Sekreteri ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI 

  a) Çalışma Ortamı Kapalı alan 

  b) İş Riski Var (Mali, Hukuksal, Vicdani) 

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA 

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE    

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 

• 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 

• 657 Devlet Memurları Kanunu 
 

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER 

Yok 



3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ 

Gerekmiyor 

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ 

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

5)  ÖZEL NİTELİKLER  

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
  

 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gazal CENGİZ 

Müdür 

 

Tarih                                                                                                                   İmza 

27/12/2019 
 

 


