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GÖREV ADI

Yüksekokul Sekreterliği Bürosu
Memur
Amasya Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun
olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerini alanıyla ilgili mevzuata uygun
olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.
-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
-657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
- 6245 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
-Stratejik Plan konusunda literatür bilgisi
-Performans Esaslı Bütçe konusunda literatür bilgisi
-İç Kontrol literatür bilgisi
- Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
-YÖK, Amasya Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri
-Personel işleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine
uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,
-Personel işlerinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak
yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,
-YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul
Yönetim Kurulu vb. kararları takip etmek, uygulamasını yapmak,
-Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmetlerinin
toplanması derece ve kademelerine yansıtılması emekli sandığı hizmetleriyle
birleştirilmesinin işlemlerini takip etmek,
- Akademik personel alımı ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması,
-Akademik personel ile ilgili sınav işlemleri yazışmalarının yapılması,
-Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerinin hazırlanması,
-Göreve yeni başlayan idari ve akademik personelin bilgi girişlerinin yapılması,
özlük ve sicil dosyalarının tutulması işlemlerinin yürütülmesi,
-İdari ve akademik personelin kademe derece terfi işlemlerinin izlenmesi ve
değişikliklerin muhasebe birimine iletilmesi,
-Akademik, idari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri
değişiklikleri vb. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,
-Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin yazışmaların yapılması,
-Akademik ve idari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili
işlemlerinin yapılması,
-Akademik ve idari personelin izin formlarının doldurulması ve izin gün
sayılarının takip edilmesi,

GÖREV AMACI

İLGİLİ MEVZUAT

GÖREVLER

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.

-Görevde yükselme sınavlarını duyurulması ve takibi,
-Akademik personelin gizli sicil raporlarının düzenlenmesi,
-Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza
durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması,
-Kendisine müracaat eden personelin soruları ve sorunları hakkında doğrudoyurucu-yönlendirici bilgiler vermek,
-Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgeleri en iyi
biçimde korumak,
-Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,
-Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,
-Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları
kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol
etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik
tedbirlerini almak,
-Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
-Etik kurallarına uymak,
-Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
-Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
-Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, mesai saatleri
içerisinde personel tanıtım kimlik kartını takmak,
-Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer
görevleri yapmak.
YETKİLER

-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

EN YAKIN
YÖNETİCİSİ

Yüksekokul Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI
İŞ UNVANLARI
BU İŞTE
ÇALIŞANDA
ARANAN
NİTELİKLER
SORUMLULUKLAR

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Yazışmalara ilişkin mevzuatı bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum. .……/…/2014
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