
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 Yönetici Asistanlığı Birimi 

GÖREV ADI Yönetici Asistanı 

GÖREV AMACI Yüksekokulun ve Yüksekokul yöneticilerinin sekretarya işlerini yapmak. 

 İLGİLİ MEVZUAT 

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

GÖREVLER 

 Yüksekokula gelen evrakların kaydını yapmak, amirlerince kendisine sevk 
edilen yazıların ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 

 Posta, kargo veya faks ile gelen evrakları teslim almak ve Yüksekokul dışına 
gönderilmek üzere birimlerden gelen evrakları postaya teslim etmek, 

 Yüksekokul kurullarını yazmak, kararları ilgili birimlere iletmek ve bunları 
arşivlemek, 

 Yöneticilerin randevu, ulaşım, konaklama vb. işlerinin takibini yapmak, 
 Yüksekokula gelen afişlerin ilan edilmesini sağlamak, 
 Personele yapılacak duyuruları gerçekleştirmek, 
 Yüksekokul santraline bakmak ve dahili/harici telefon rehberlerini güncel 

tutmak, 
 Yüksekokulun mail adreslerini günlük olarak kontrol etmek, elektronik 

ortamda gelen bilgi isteklerini cevaplandırılmak üzere ilgili birimlere iletmek ve 
takibini yapmak, 

 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, 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul  
ediyorum. .……/…../20… 
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