
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 Müdürü 

GÖREV AMACI 

Amasya Üniversitesi’nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat 
çerçevesinde, akademik ve 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 

 Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını 
uygulamak, 

 İlgili mevzuatı uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, 
 Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve 

işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 
 Yüksekokulun birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 
 Kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer görevleri yapmak, 

SORUMLULUKLAR 

 Yüksekokul imkânlarının verimlilik ilkesi çerçevesinde rasyonel bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak, 

 Yüksekokulun iç ve dış paydaşlarına gerekli hizmetlerin verilmesi ile eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli şekilde 
yürütülmesini sağlamak, 

 Bütün faaliyetlerin takip ve kontrolünü yapmak, 
 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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