
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 

ALT BİRİMİ Bölüm Sekreterliği 

GÖREV ADI Bölüm Sekreteri 

GÖREV AMACI Yüksekokul bölüm başkanlıklarının büro işlerini 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 

 Yüksekokul Müdürlüğü ile bölüm başkanlığı, bölüm içi ve bölüm başkanlıkları 
arası iletişimi sağlamak, 

 Bölüm başkanlıklarının yazışmalarını yapmak, gelen-giden evrak kayıtlarını 
tutmak ve bunları arşivlemek, 

 Bölümlerin müfredatlarını ve ders içeriklerini takip etmek ve güncellemek, 
 Her dönem başında ilgili dönemin ders dağılım listelerini oluşturmak ve 

Müdürlüğe bildirmek, 
 Her döneme ait haftalık ders programları ve sınav takvimlerini arşivlemek, 
 Haftalık ders programları ile sınav programlarının web sitesi aracılığıyla 

öğrencilere duyurulmasını sağlamak, 
 Her öğretim yılı başında ders kayıtlarından önce ilgili öğretim yılında 

bölümlerin komisyonlarında görev alacak ve danışmanlık yapacak öğretim 
elemanları hakkındaki bölüm kurulu kararlarını Müdürlüğe bildirmek ve web 
sitesinde duyurulmasını sağlamak, 

 Bölüm başkanlıklarına gelen yazıların takibini yapmak, gerekli bilgileri temin 
ederek yazıları süresi içerisinde cevaplandırmak, 

 Öğrencilerle ilgili (not düzeltme, not bildirim, ders ekle-sil formu v.b.) 
evrakların ilgili öğretim elemanı, danışman ve bölüm başkanı tarafından 
onaylandıktan sonra üst yazı ile Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak, 

 Bölüm Kurulu kararlarını yazmak, ilgililere iletmek ve bunları arşivlemek, 
 Müdürlükten gelen kurul kararlarını bölüm başkanlarına ve ilgili öğretim 

elemanlarına duyurmak, 
 Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerini takip etmek ve görev süresi 

uzatma yazılarını Müdürlüğe iletmek, 
 Sınav sonuç çıktılarını her dönem sonunda öğretim elemanlarından toplayarak 

arşivlemek,  
 Öğrencilerin ilgili her türlü dilekçesini (muafiyet, yatay geçiş, vb.) almak, kayıt 

işleminden sonra bölüm başkanına sunmak, gereğini yerine getirmek ve 
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sonucunu Müdürlüğe iletmek, 
 Öğrencilere kısmi zamanlı çalışma, burs, vb. duyuruları web sitesi veya bölüm 

ilan panoları aracılığıyla yapmak, başvuru evraklarını toplamak, değerlendirme 
sonuçlarını Müdürlüğe bildirmek, 

 Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin çalışma takibini yapmak, puantajlarını 
hazırlamak ve Müdürlüğe bildirmek, 

 Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek, kayıtlarını tutmak, stajla ilgili 
yazışmaları yapmak, öğrencilerin staj kaza sigortası işlemlerini yürütmek, 

 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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