
Kontrol Ortamı Standartları 
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler. 
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BİRİMİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

ALT BİRİMİ Öğrenci İşleri Birimi 

GÖREV ADI Öğrenci İşleri Görevlisi 

GÖREV AMACI Öğrencilerin işleriyle ilgili tüm resmi işlemleri yürütmek 

 İLGİLİ MEVZUAT 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler  
 Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararları, 
 Amasya Üniversitesinin ilgili yönetmelik, yönerge ve kararları, 
 Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Standart Dosya Planı Uygulaması, 
 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

GÖREVLER 

 Yüksekokula kayıt hakkı kazanan (ilk kayıt, ek kontenjan, yatay geçiş, af, 
yabancı uyruklu) öğrencilerin kayıtlarını yapmak, gerekli bilgileri sınıf listelerine 
ve otomasyon sistemine işlemek, ilk kayıtlar sonunda programların dolu-boş 
kontenjan bilgilerini ilgili birimlere iletmek, 

 Yüksekokuldan ilişiğini kesen/ilişiği kesilen öğrencilerin işlemlerini 
gerçekleştirmek, bilgilerini dosyalarına, sınıf listelerine ve otomasyon 
sistemine işlemek, dosyalarını arşivlemek, 

 Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin evraklarını ilgili üniversiteden resmi yazı ile 
istemek, yatay geçiş ile giden öğrencilerin evraklarını ilgili üniversiteye 
göndermek, 

 Öğrenci belgesi, not döküm belgesi, askerlik belgesi, ilişik kesme belgesi, geçici 
mezuniyet belgesi vb. belgeleri düzenlenmek; ilgililere elden, posta veya faks 
yoluyla teslim etmek, 

 Öğrencilerle ilgili tüm yazışmaları yapmak, bunları postalamak, dosyalamak ve 
arşivlemek, 

 Öğrencilerin danışman bilgilerini, derslerin sorumlu öğretim elemanı bilgilerini 
otomasyon sistemine işlemek,  

 Her dönem başında ilgili dönemde okutulacak dersleri bölüm başkanlığından 
teyit ederek otomasyon sistemine işlemek,  

 Dönem sonu sınavları (final, bütünleme, tek ders, ek sınav) sonucunda 
öğrencilerin durumlarını inceleyerek mezun öğrencileri tespit etmek, 
mezuniyetle ilgili tüm işlemleri yapmak, 

 Mezuniyet töreni öncesinde bölümlerinde ilk üçe giren öğrencileri tespit 
ederek Müdürlüğe iletmek, 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmak, 
 Öğrencilerden elektronik yollarla gelen bilgi isteklerini cevaplandırmak veya 

cevaplandırılmak üzere ilgili birimlere iletmek, 
 Her dönem sonunda programlarında %10’a giren öğrencileri tespit etmek ve 
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmek üzere Müdürlüğe iletmek, 
 Her dönem sonunda programların başarı oranlarını hazırlayarak Müdürlüğe 

sunmak, 
 Otomasyon sistemindeki bilgileri sürekli güncel tutmak, eksik veya yanlış 

bilgileri düzeltmek, 
 Öğrencilerle ilgili yıllık ve yarı yıllık istatistikî bilgileri çıkarmak, 
 Faaliyet raporları için gerekli bilgileri hazırlamak, 
 Birimin arşiv çalışmalarını yürütmek, 
 Yatay geçiş gelen/giden, değişim programlarıyla gelen/giden, kayıt donduran, 

disiplin cezası alan, rapora dayalı herhangi bir engeli bulunan öğrencilerin 
bilgilerini ayrıca liste halinde tutmak, 

 Bağlı olduğu yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri 
yapmak. 

SORUMLULUKLAR 

 Yüksekokulun iç ve dış paydaşlarına gerekli idari hizmetleri vermek, 
 Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek, 
 Mevzuatı takip etmek ve mevzuata aykırı faaliyetleri ve işleri önlemek, 
 Göreviyle ilgili bilgileri doğru ve güncel bir şekilde tutmak, 
 Çalışmalarını uyum ve işbirliği içerisinde yürütmek, 
 Görevlerini kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken 

yöneticilerine karşı sorumluluğunun bilincinde olmak,  
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul  
ediyorum. .……/..…/20… 
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