
Kontrol Ortamı Standartları 
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler. 
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı. 

BİRİMİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

GÖREV ADI Yüksekokul Sekreteri 

GÖREV AMACI 

Amasya Üniversitesi’nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda -ilgili mevzuat 
çerçevesinde- idari işlerin organizasyonunu, sevk ve idaresi ile gözetim ve 
denetimini yapmak. 

 İLGİLİ MEVZUAT 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  
 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler  
 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı düzenlemeler  
 6245 sayılı Harcırah Kanunu  
 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  
 Bütçe Tebliğleri  
 Taşınır Mal Yönetmeliği  
 Bütçe mevzuatı  
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler  
 Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
 YÖK ve Amasya Üniversitesi’nin yönetmelik ve yönergeleri  

GÖREVLER 

 İdari personel arasında iş bölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi 
yapmak, 

 Yüksekokul kurullarının raportörlüğünü yapmak,  
 Yüksekokulun iç ve dış yazışmalarının yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, 
 Yüksekokula ait binaların alt ve üst yapı, ısıtma, soğutma, havalandırma, 

aydınlatma, temizlik ve bakım-onarım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
 Yüksekokula ait açık ve kapalı alanlarda güvenlik faaliyetlerini takip etmek ve 

koordinasyonunu sağlamak, 
 Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yürütmek, 
 Akademik ve idari personelin resmi işlemlerini takip etmek ve özlük dosyası 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
 Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında 

gerçekleştirme görevlisi olarak görevlerini yerine getirmek ve taşınır kontrol 
işlemlerini takip etmek, 

 Yüksekokul Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak, 

SORUMLULUKLAR 

 Yüksekokulun iç ve dış paydaşlarına gerekli idari hizmetlerin verilmesini ve 
düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek, 
 Mevzuatı takip etmek ve mevzuata aykırı faaliyetleri ve işleri önlemek, 
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Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul  
ediyorum. .……/…/20… 
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