
KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Üst Yönetici/Yöneticiler Rektör 
Astları Meslek Yüksekokulu Personeli 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 
gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları 
yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi 
hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir 

2. Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Meslek Yüksekokulunun misyon ve 
vizyonu ile stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip etmek 

3. Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını 
uygulamak ve Meslek Yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak 

4. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi 
hakkında Rektöre rapor vermek 

5. Meslek Yüksekokulu ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 
Meslek Yüksekokulu bütçesi ile ilgili öneriyi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun da 
görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak 

6. Meslek Yüksekokulu birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak 

7. Meslek Yüksekokulunun öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 
geliştirilmesinde gerekli önlemleri almak 

8. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak 
9. Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak 
10. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılması, takibi, kontrolü ve sonuçlarının 

alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur  

Birimin Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 
3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak 
4. İmza yetkisine sahip olmak 
5. Harcama yetkisini kullanmak 
6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak 
7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini 

değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak 

 

 



Üst Yöneticisi  

Rektör   

Birime Bağlı İş Unvanları  

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Akademik Personel, Meslek Yüksekokulu Sekreteri,  
Meslek Yüksekokulu İdari Personeli  
 
Sorumlulukları 

Meslek Yüksekokulu Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 



 KURUM BİLGİLERİ 
Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Meslek Yüksekokulu Kurulu 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
 

Görevin Tanımı 

1. Meslek Yüksekokulu Kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilmiş görevleri Meslek 
Yüksekokulu bakımından yerine getirirler 

2. Meslek Yüksekokulu Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve okuldaki bölüm, 
anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur. 

3. Meslek Yüksekokulu Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Müdür 
gerekli gördüğü hallerde Meslek Yüksekokulu Kurulunu toplantıya çağırır.  

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları  

Meslek Yüksekokulu Kurulu Akademik bir organ olup görevleri;  

1. Meslek Yüksekokulu eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile faaliyetlerle 
ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak 

2. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna üye seçmek 
3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilen diğer görevleri yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 
Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
 

Görevin Tanımı 

1. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilmiş 
görevleri Meslek Yüksekokulu bakımından yerine getirirler 

2. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile 
müdürün göstereceği altı aday arasından Meslek Yüksekokulu kurulu tarafından üç yıl için 
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

3. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokulu Müdürünün çağrısı üzerine 
toplanır 

4. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim 
koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler 

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları  

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup görevleri;  

1. Meslek Yüksekokulu adına aldığı kararlar ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Meslek 
Yüksekokulu Müdürüne yardımcı olmak 

2. Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını 
sağlamak 

3. Meslek Yüksekokulunun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak 
4. Müdürün Meslek Yüksekokulu Yönetimi ile ilgili getireceği işlerde karar almak 
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait 

işlemleri hakkında karar almak 
6. Bu kanunla verilen diğer işleri yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Müdür Yardımcısı 
Üst Yönetici/Yöneticiler Müdür 

Astları 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 
Meslek Yüksekokulu Personeli 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile  
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı 

1. Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek 
için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 
amacıyla çalışmalar yapar 

2. Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek 
Yüksekokulunun aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. 
Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir 

3. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Meslek Yüksekokulu Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek 
2. Meslek Yüksekokulu Müdürünün verdiği görevleri yapmak 
3. Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını ve sınav dönemlerinden önce sınav 

programlarını yapmak 
4. Meslek Yüksekokulu prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek 
5. Sorumlusu olduğu dersler için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talep ettiği bilgileri ve 

dokümanları vermek 
6. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders 

değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak 
7. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak 
8. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak 
9. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak 
10. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Meslek Yüksekokulu Müdürüne ve Meslek 

Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak 
11. Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının öğrencilere duyurulmasını 

sağlamak 
12. Meslek Yüksekokulu öğrenci kulüplerinin kurulması için bölüm başkanlıklarının gerekli 

çalışmaları yapmasını sağlamak 
13. Meslek Yüksekokulu politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların 

yapılmasını sağlamak 
14. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini denetlemek 

 

 

 

 

 



Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 
3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak 
4. İmza yetkisine sahip olmak 
5. Harcama yetkisini kullanmak 
6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak 

Yöneticisi  

Meslek Yüksekokulu Müdürü  

Kendisine Bağlı İş Unvanları 

Meslek Yüksekokulu Sekreteri, Meslek Yüksekokulu Personeli  

Sorumluluğu 

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Bölüm Başkanı 
Üst Yönetici/Yöneticiler Müdür 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 
gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesidir. Bölüm Başkanı 
idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.  

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Bölüm kurullarına başkanlık etmek 
2. Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor etmek 
3. Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
4. Bölüme bağlı programlar arasında eşgüdümü sağlamak 
5. Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak 
6. Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak 
7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak. 
8. Eğitim-öğretimle ilgili sorunları tespit etmek ve gerektiğinde Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğüne iletmek 
9. Bölüm değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, çalışmalarla ilgili raporları 

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

yönelik olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına 
çalışmak 

11. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak 
12. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek 
13. Bölümdeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 

düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
14. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için öğrenci danışmanlarıyla toplantılar 

yapmak 
15. Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelere uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
16. Derslerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak 
17. Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına ilişkin planlanmanın yapılıp, yürütülmesini 

sağlamak 
18. Meslek Yüksekokulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak 

 

 

 

 

 



 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 
3. İmza yetkisine sahip olmak 
4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak 

Yöneticisi  

Meslek Yüksekokulu Müdürü  

Kendisine Bağlı İş Unvanları  

Bölüme Bağlı Öğretim Elemanları, Bölüm Sekreteri 

Sorumluluğu  

Bölüm Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 
yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Akademik Personel 
Üst Yönetici/Yöneticiler Müdür,Müdür Yardımcısı,Bölüm Başkanı 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı 

Öğretim görevlisi ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, 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.  

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç 
ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak 

2. Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri 
yerine getirmek 

3. Sorumlusu olduğu derslerle ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talep ettiği bilgileri ve 
dokümanları vermek 

4. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders 
değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak 

5. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak 
6. Kendini sürekli geliştirmek; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen 

faaliyetlere katkı sağlamak; sosyal sorumluluk projeleri yapmak ve öğrencilerine yararlı olma 
çabası içinde olmak 

7. Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bölüm Başkanının verdiği görevleri yapmak 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 

Yöneticisi 

Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bölüm Başkanı  

Sorumluluğu 

Akademik Personel, yukarıda olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 
getirirken Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur.  

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Meslek Yüksekokulu Sekreteri 
Üst Yönetici/Yöneticiler Müdür, Müdür Yardımcısı 
Astları Meslek Yüksekokulu İdari Personeli 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 
gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 
çalışmaları yapmak.  

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Meslek Yüksekokulundaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını 
sağlamak 

2. Meslek Yüksekokulunun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, istenildiğinde üst 
makamlara gerekli bilgileri sağlamak 

3. Meslek Yüksekokulu idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Meslek 
Yüksekokulu Müdürüne öneride bulunmak 

4. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesini sağlamak 
5. Akademik Genel Kurul, Meslek Yüksekokulu Kurulu, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 

ve Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak 
Raportörlüğünü yapmak. Karar ve tutanaklarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak 

6. Meslek Yüksekokulu bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak ile 
gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek, ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin 
yürütülmesini sağlamak 

7. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet 
araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak 

8. Meslek Yüksekokuluna gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmek 
9. Meslek Yüksekokulu ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak 
10. Resmi evrakları tasdik etmek ve evrakların ilgili yerlerden teslim alınması ve arşivlenmesini 

sağlamak 
11. Yüksekokul idari birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve  bütün tüketim - demirbaş 

malzeme ve materyallerin temininden kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetmek 
12. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek, Meslek Yüksekokulu 

faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım etmek 
13. Meslek Yüksekokuluna alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının 

Rektörlüğe iletilmesini sağlamak. Akademik Personelin görev uzatılması için süreç takibini ve 
gerekli uyarıları yapmak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak 

14. Meslek Yüksekokulu personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek 
15. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olmak ve koordine etmek 
16. İdari personelin gerektiğinde eğitim almalarını sağlamak 
17. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi vermek 
18. İdari personelin sicil işlemlerini yürütmek 
19. Yüksekokul tüm birimlerinden gelen idari ve mali evrakları ile diğer her türlü evrakı kontrol 

etmek, gereği için hazırlıklar yapmak  
20. Gerçekleştirme Görevlisi yetkisini kullanmak 



21. Personelin özlük dosyalarının tanzimini ve muhafazasını sağlamak 
22. İdari personelin izinlerini planlamak, sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri 

uygulamak 
23. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirmek ve gereğinin yapılmasını 

sağlamak 
24. Sivil savunma hizmetlerinin ve güvenlik hizmetlerinin takibini yapmak, mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak 
25. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi, 

ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak 
26. Laboratuvarlarla ve muhtelif alanlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını 

sağlamak 
27. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek 
28. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 
3. İmza yetkisine sahip olmak 
4. Gerçekleştirme Görevlisi yetkisine sahip olmak 
5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak 

Yöneticisi 

Meslek Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 

Sorumluluğu 

Meslek Yüksekokulu Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Müdürüne ve Müdür Yardımcısına karşı 
sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Öğrenci İşleri Personeli 

Üst Yönetici/Yöneticiler 
Müdür, Müdür Yardımcısı, 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla Meslek Yüksekokulunun öğrenci işlemlerini yürütür, iç ve dış yazışmalarını yapar 
ve evrakların arşivlenmesi için gerekli önlemleri alır.  

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Veri girişlerini, yaz stajı ile ilgili iş ve işlemleri, yazışmaları yapmak ve işe giriş-çıkış 
bildirgelerini düzenlemek 

2. Resmi yazışmaları yapmak 
3. Faaliyet raporu ve benzeri raporlar için bilgi hazırlamak 
4. Öğrenci otomasyon sisteminde öğrenci ders kayıtlarına destek olmak, Öğrenci bilgilerinin ve 

notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip ederek gerektiğinde üst yöneticilerine bilgi 
vermek, Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf bilgileri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının 
bilgilerini veri tabanına girmek vb. iş ve işlemleri takip etmek 

5. Öğrenci işleri ile ilgili aylık/dönemlik olağan yazışmaları hazırlamak ve Müdürlük makamına 
sunmak 

6. Öğrencilerin not durum belgesi, kayıt dondurma işlemleri, burs başarı belgeleri, geçici 
mezuniyet belgeleri, diplomaları, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucu vb. dokümanları 
hazırlamak 

7. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak. 
8. Öğrencilerin transkript ve ilişik kesme belgelerini takip etmek 
9. Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları üst yöneticileri ile koordineli olarak yapmak ve 

sonuçlandırmak 
10. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruyu yapmak 
11. Öğrenci kimliklerinin dağıtım işlemlerini yapmak 
12. Öğrencilerle ilgili muhtelif evrakların arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak 
13. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını düzenleyerek ilgili üst birimlere gönderilmesini sağlamak 
14. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili 

bölümlere, öğretim elemanlarına ve öğrencilere tebliğini, duyurulmasını sağlamak 
15. Sınavlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak 
16. Öğrenci konseyi işlemleri ve temsilci seçimleri ile ilgili süreçleri yürütmek 
17. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini üst yöneticileri ile koordineli olarak yürütmek 
18. Yüksekokul programlarının öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak ve 

sonuçlandırmak 
19. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak. Her yarıyıl bölümlerin sınav 

programlarını ilan etmek 
20. Üst yönetici tarafından verilen diğer işleri yapmak.  

 

 



Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

Yöneticisi  

Müdür, Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Sekreteri  

Sorumluluğu 

Öğrenci İşleri Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 
olarak yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Müdür 
Yardımcısına karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Mali İşler Personeli 

Üst Yönetici/Yöneticiler 
Müdür, Müdür Yardımcısı, 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı  

Meslek Yüksekokulundaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ilkelerine ve görevi 
kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali iş ve işlemleri yapar.  

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Meslek Yüksekokulu bütçesindeki ödeneklerin takibi, giderlerin kanun ve yönetmeliklere 
uygun olmasını sağlamak 

2. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin maddi hata olmadan tam 
olmasını sağlamak 

3. Meslek Yüksekokulu uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini 
gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür. 

4. Akademik ve idari personelin maaş ile ilgili tüm işlemlerini yürütmek 
5. Akademik personele ait ek ders işlemlerini yürütmek 
6. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli 

işlemleri yürütmek 
7. Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak 
8. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak 
9. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak, 
10. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, 
11. Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri, her türlü yazışmayı 

yapmak 
12. Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara 

çıkarılan borçların tahsiline ilişkin iş ve işlemleri yapmak 
13. Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak  
14. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek 

 

 

 

 

 

 

 



Yöneticisi  

Müdür, Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Sekreteri  
 

Sorumluluğu  

Mali İşler Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 
yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Müdür 
Yardımcısına karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 

Görevi 
Satın Alma – Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol 
İşlemleri Personeli 

Üst Yönetici/Yöneticiler 
Müdür, Müdür Yardımcısı, 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Görevin Tanımı 

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla satın alma işlemleri ile taşınır mal ve malzemelere ilişkin gerekli işlemleri yapar.  

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları 

1. Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu 
Sekreterliğine sunmak ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının 
onayını almak 

2. Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek ve satın alma 
şekline göre gerekli yazışmaları ve işlemleri yapmak 

3. Satın almaya ilişkin tüm evrak ve eklerinin arşivlenmesini yapmak 
4. Telefon ve faks faturalarının takibini yapıp ilgili birime iletilmesini sağlamak 
5. Satın alma birimi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak 
6. Bağlı olduğu üst yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak 
7.  Birimi ile ilgili yazıları teslim almak ve tutanakları imzalamak 
8. Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek 
9. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına 

alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak 
10. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak 

 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yöneticisi  

Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Sekreteri  

 

Sorumluluğu  

Satın Alma ile Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşlemleri Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri 
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Yazı İşleri Personeli 

Üst Yönetici/Yöneticiler 
Müdür, Müdür Yardımcısı, 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 

Görevin Tanımı  

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla iç ve dış yazışmalar ile gelen evraklarla ilgili gerekli işlemleri yapar.  

Görev ve Sorumluluklar 

 
1. Meslek Yüksekokulu iç ve dış yazışmalarını yapmak 
2. Meslek Yüksekokulu ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak 
3. Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer 

komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivleyip bu komisyonların yazışmalarını yapmak 
4. Öğrenciye veya personele yönelik kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetleri ilgili birimlere 

bildirip, afişlerinin gerekli yerlere asılması veya SMS, e-posta vb. iletişim araçlarıyla 
duyurulmasını sağlamak 

5. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek 

Yöneticisi  

Müdür, Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Sekreteri  

Sorumluluğu  

Yazı İşleri Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 
yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Müdür 
Yardımcısına karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 



KURUM BİLGİLERİ 

Üst Birim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Birim Adalet Meslek Yüksekokulu 
Görevi Yardımcı Hizmetler Personeli 

Üst Yönetici/Yöneticiler 
Müdür, Müdür Yardımcısı, 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 

Bu görev tanımı formu;  
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında hazırlanmıştır.  
 

Görevin Tanımı  

Meslek Yüksekokulu çevre ve hizmet binası temizlik işleri, malzeme taşıma vb. işler ile yöneticileri 
tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

Görev ve Sorumluluklar 

1. Sorumluluğuna verilen kat, sınıf, oda, koridor, lavabo vb. yerlerin temizliğini yapmak, çöplerini 
toplamak, günlük havalandırmak 

2. Temizlik malzemelerini, araç ve gereçleri düzenli kullanmak, mevcut malzemeler bitmeden üst 
yöneticilerine bilgi vermek 

3. Evrak, kırtasiye, malzeme vb. eşyaların birimler arasında taşıma işlerini yapmak 
4. Çevre ve hizmet binası temizliğini düzenli olarak yapmak 
5. Benzer nitelikteki görevler ile amirlerince verilen diğer görevleri yapmak 

Yetkileri 

3. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
4. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek 

Yöneticisi  

Müdür, Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Sekreteri  

Sorumluluğu  

Yardımcı Hizmetler Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Meslek Yüksekokulu Müdürü ve 
Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

 

 
Prof. Dr. Tahsin İLHAN 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
 

 


