
Sorumlular Faaliyet Doküman / Kayıt

Evrak Kayıt Sorumlusu Gelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir.
EBYS sistemi üzerinden yapılır 

iş ve işlemler

Müdür Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verilir.
EBYS sistemi üzerinden yapılır 

iş ve işlemler

Evrak Kayıt Sorumlusu Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili dosyaya kaldırılır.

Müdür
Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar doğrultusunda konusuna göre

gerekli birimlere dağıtımı yapılır.

EBYS sistemi üzerinden yapılır 

iş ve işlemler

   Müdür                              

Birim Personeli

Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerini yapmak. Öğrenci

belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesini hazırlamak ve posta işlemlerini

yürütmek. Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek. Öğrenci burs işlemlerini yürütmek.

Harç işlemlerini yürütmek. Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerini yürütmek.

Yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak. Mezuniyet ve ilişik kesme işlemlerini yapmak

Öğrencilerin stajlarla ilgili işlemlerini yapmak. kaydolan öğrencilerin bilgisayar

programına kayıtlarını yapmak. Öğrencilerin ders alma işlemlerini takip etmek,

yürütmek ve sonuçlandırmak. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapmak.akerlik

tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin

düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak. 

2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Üniversite Eğitim 

Öğretim Sınav Yönetmeliği

  Müdür                              

Birim Personeli

Yüksekokulda görev yapan personelin her biri için özlük dosyası hazırlamak.

Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama onaylarının bir örneğini

ilgililere vermek ve aslını dosyalamak. Yüksekokulda alınacak akademik personel

ilanlarını asmak, müracaatlarını eksiksiz almak, sınav tutanaklarını ve evraklarını

düzenlemek, sınavlarını takip etmek ve sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak,

sınavlarda başarılı olanlara gerekli tebligatları yapmak, müracaat ve sınav

evraklarını bir dosya halinde Yüksekokul Yönetim Kuruluna Sunmak, Rektörlük

Makamıyla atama teklifleri ile ilgili yazışmaları yapmak.Akademik personelin

görev sürelerini takip etmek, süreleri dolmadan en geç bir ay önceden süre

uzatmaişlemlerini başlatmak ve sürelerinin zamanında uzatılmasını sağlamak için

takipedip sonuçlandırmak. İdari görevli bulunan Akademik personelin idari

görevsürelerini takip etmek, sürelerinin bitiminden en az bir ay önce Yüksekokul

Sekreterini bilgilendirmek.

2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu

  Müdür                              

Birim Personeli

Yüksekokulumuzun ilgili yıla ait tüm taşınır ve taşınmazlarının harcama birimleri

tarafından hazırlanarak icmal cetvellerinin konsolide edilmesini sağlamak ve

Taşınır Hesap Cetvellerini Maliye Bakanlığına göndermek. Tahakkuk (Ödeme

Emri) işlemlerini yapmak. Kurum personelinin maaş, terfi, ek ders, fazla mesaisi

gibi faaliyetlerinin puantaj cetvellerinin hazırlanarak ödeme emirlerini düzenlemek

5018 Sayılı Kanun ve 

Yönetmelik, Tebliğ, Genelge 

ve Bütçe Uygulama Tebliği, 

4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu

  Müdür                              

Birim Personeli

Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin

aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak. Kanun ve yönetmeliklerde kendi

sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek. Sorumlusu olduğu

ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait

kayıt tutmak. Yüksekokul Sekreterliğine bina, laboratuar ve ekipmanlarda

karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek ve mümkünse bu

arızalara ilk müdahelede bulunmak, tamirine çalışmak.Ekipmanların özellikleri ve

kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya

yaptırmak. Yüksekokulda eğitim amaçlı kullanılan dizüstü bilgisayar ve

projektörleri Akademik personele zimmetle vermek ve teslim almak.

  Müdür                              

Birim Personeli

Müdür

Birim Personeli Yüksekokulumuzun yazışma işlemleri yapılır.
Resmi Yazışma Kurallarını 

Belirleyen Esas ve Usuller 

Müdür

Yüksekokul Sekreteri

                                         

                              Hayır

           Evet

Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir.
Resmi Yazışma Kurallarını 

Belirleyen Esas ve Usuller 

Müdür

 Birim Personeli Evrak paraflanır ve imzalanır.
Resmi Yazışma Kurallarını 

Belirleyen Esas ve Usuller 

 

Evrak Kayıt Sorumlusu Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı suretleri ilgili dosyalara takılır.
EBYS sistemi üzerinden yapılır 

iş ve işlemler

 

Evrak Kayıt Sorumlusu
Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Meslek Yüksekokulu Zimmet Defteri ile

teslim edilir. 

EBYS sistemi üzerinden yapılır 

iş ve işlemler

İş Süreci

                  AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

           MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

               GENEL   İŞ  AKIŞ SÜRECİ

Gelen Evrak 

Evrak incelenir ve 

hangi işlemin 

yapılacağına karar 

Dosyaya kaldırılır.

İncelenen evrak ilgili birime havale 

Öğrenciler ile ilgili 

işlemleri 

gerçekleştirmek.

Yazı ve ekleri 

uygun mu?

Yazışma İşlemleri

Evrak paraflanır ve imzalanır.

Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.

Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem 

Personelle ilgili 
işlemleri 

gerçekleştirmek

Mali İşler 
Gerçekleştirme
k

Teknik Hizmetler 
ile ilgili işlemleri 
Gerçekleştirmek

Yardımcı Hizmetler 
ile ilgili işlemleri 
gerçekleştirmek


