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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Meslek Yüksekokul Müdürü 

ADI SOYADI        : Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.  

2- Meslek Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Meslek 

Yüksekokulunun birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak Meslek Yüksekokul birimleri arasında düzenli 

çalışmayı sağlar.  

3- Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır, 

gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.  

4- Her yıl Meslek Yüksekokulunun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.  

5- Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; 

kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde 

tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.  

6- Meslek Yüksekokulunun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.  

7- Meslek Yüksekokulunun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.  

8- Meslek Yüksekokulunda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.  

9- Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.  

10- Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.  

11- Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.  

12- Meslek Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve 

konferans gibi etkinlikler düzenleyerek sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.  

13- Meslek Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini 

sağlar.  

14- Meslek Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, 

gerektiğinde üst makamlara iletir.  

15- Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Meslek Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlar.  

16- Meslek Yüksekokulda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar  

17- Meslek Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.  

18- Meslek Yüksekokulun stratejik planının hazırlanmasını sağlar.  

19- Meslek Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını 

sağlar.  

20- Meslek Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.  

21- Meslek Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder.  

22- Her öğretim yılı sonunda Meslek Yüksekokulun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.  

23- Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.  

24- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun 

olarak yürütülmesini sağlar.  

25- Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.  

26- Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi 

kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır. 



YETKİLERİ 

1- Belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- Düzce Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.  

4- İmza yetkisine sahip olmak,  

5- Harcama yetkisi kullanmak.  

6- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.  

7- Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin 

verme yetkisine sahip olmak.  

8- Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip 

olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Müdür Yardımcısı 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör.Dr. Menderes KAM 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Meslek Yüksekokulu değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.  

2- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.  

3- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.  

4- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.  

5- Meslek Yüksekokulunda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.  

6 Meslek Yüksekokulunun öz değerlendirme raporunu hazırlar.  

7- Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlar.  

8- Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.  

9- Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.  

10- Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin 

programını hazırlar ve yürütür.  

11- Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.  

1-2 Öğrencilerin Yüksekokul değerlendirme anketlerini hazırlar ve anketlerin uygulanmasını sağlar.  

13- Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.  

14- Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.  

15- Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.  

16- Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.  

17- Meslek Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.  

18- Meslek Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.  

19- Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.  

20- Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.  

21- Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.  

22- Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

23- Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- Düzce Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.  

4- İmza yetkisine sahip olmak,  

5- Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)  

6- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Müdür Yardımcısı 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör.Dr. Engin NAS 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Meslek Yüksekokulu değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.  

2- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.  

3- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.  

4- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.  

5- Meslek Yüksekokulunda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.  

6 Meslek Yüksekokulunun öz değerlendirme raporunu hazırlar.  

7- Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlar.  

8- Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.  

9- Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.  

10- Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin 

programını hazırlar ve yürütür.  

11- Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.  

1-2 Öğrencilerin Yüksekokul değerlendirme anketlerini hazırlar ve anketlerin uygulanmasını sağlar.  

13- Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.  

14- Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.  

15- Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.  

16- Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.  

17- Meslek Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.  

18- Meslek Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.  

19- Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.  

20- Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.  

21- Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.  

22- Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

23- Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- Düzce Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.  

4- İmza yetkisine sahip olmak,  

5- Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)  

6- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ADI SOYADI        : Harun AKÇAY 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulunda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli 

arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.  

2- Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.  

3- Meslek Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.  

4- Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.  

5- Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.  

6- Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.  

7- Meslek Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere 

dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.  

8- Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.  

9- Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.  

10- Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.  

11- İdari personelin izinlerini Meslek Yüksekokuldaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.  

12- Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.  

13- Meslek Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi 

ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.  

14- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- İmza yetkisine sahip olmak,  

4- Harcama yetkisi kullanmak.  

5- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bölüm Başkanı 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Ahmet İPEKÇİ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1) Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

2) Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar.  

3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve düzenini sağlar.  

4) Öğrencilerin intibakı ve ders muafiyetleri için ilgili komisyona başkanlık eder.  

5) Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uyması ve mesai devamlılığını takip eder.  

6) Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder.  

7) Akademik personel izin durumları takip eder.  

8) Son altı aylık sunumların organizasyonunda görev alır.  

9) Bölümün hedeflerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder ve bu konuda Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte 

çalışır.  

10) Öğrenci İşleri ve talep dilekçelerinin değerlendirilmesi.  

11) Makine ve Metal Bölüm Başkanlığı işlemlerinin takibi  

12) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekten 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- İmza yetkisine sahip olmak,  

4- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.  

5- Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip 

olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bölüm Başkanı 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Kudbeddin ARGUN 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1) Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

2) Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar.  

3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve düzenini sağlar.  

4) Öğrencilerin intibakı ve ders muafiyetleri için ilgili komisyona başkanlık eder.  

5) Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uyması ve mesai devamlılığını takip eder.  

6) Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder.  

7) Akademik personel izin durumları takip eder.  

8) Son altı aylık sunumların organizasyonunda görev alır.  

9) Bölümün hedeflerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder ve bu konuda Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte 

çalışır.  

10) Öğrenci İşleri ve talep dilekçelerinin değerlendirilmesi.  

11) Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığı işlemlerinin takibi  

12) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekten 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- İmza yetkisine sahip olmak,  

4- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.  

5- Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip 

olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bölüm Başkanı 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Nilgün EROĞLU 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1) Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

2) Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar.  

3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve düzenini sağlar.  

4) Öğrencilerin intibakı ve ders muafiyetleri için ilgili komisyona başkanlık eder.  

5) Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uyması ve mesai devamlılığını takip eder.  

6) Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder.  

7) Akademik personel izin durumları takip eder.  

8) Son altı aylık sunumların organizasyonunda görev alır.  

9) Bölümün hedeflerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder ve bu konuda Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte 

çalışır.  

10) Öğrenci İşleri ve talep dilekçelerinin değerlendirilmesi.  

11)Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı işlemlerinin takibi  

12) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekten 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3- İmza yetkisine sahip olmak,  

4- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.  

5- Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip 

olmak. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Fatma ALBAYRAK AKBAŞ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Nilgün EROĞLU 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Sıdıka YILDIRIM 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Selahattin BOLAT 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Ahmet İPEKÇİ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör.Dr. Menderes KAM 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör.Dr. Engin NAS 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Üyesi 

ADI SOYADI        : Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Kudbeddin ARGUN 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Sabri UZUNER 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Oğuzhan KENDİRLİ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Gültekin ÇAKIR 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğretim Görevlisi 

ADI SOYADI        : Öğr.Gör. Erman ZURNACI 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  

2- Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine 

getirmek.  

3- Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri 

ve dokümanları vermek.  

4- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme 

formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.  

5- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  

6- Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak 

en iyi şekilde yerine getirir.  

7- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders 

dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri 

yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.  

8- Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              : Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Büro 

Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bölüm Sekreteri 

ADI SOYADI        : Burak ÖZBEK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Kesinleşen haftalık ders programlarını Müdürlüğe bildirmek için üst yazısını hazırlar.  

2- Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı 

öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlar.  

3- Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.  

4- Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.  

5- Meslek Yüksekokulda bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.  

6- Bölüm içine ve bölüm dışına yapılacak yazışmalarla ilgili olarak giden ve gelen yazıların EBYS (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi) sisteminde yer alması için birim evrak sorumlusu ile eşgüdümlü çalışır.  

7- Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Müdürlüğe 

iletilmesini sağlar.  

8- Toplantı duyurularını yapar.  

9- Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.  

10- Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını hazırlayarak imza 

öncesi EBYS sisteminde parafa sunulmasını sağlar.  

11- Müdürlükten gelen öğrenci işleri ile ilgili “Yüksekokul Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına 

duyurur.  

12- Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Müdürlüğe bildirir.  

13- Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.  

14- Muafiyet dilekçelerinin danışmanlar ve bölüm başkanlıkları tarafından incelemesini sağlar.  

15- Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları bölüm başkanlıklarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, 

görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.  

16- Bölüme gelen postaları Müdürlükten teslim alıp ilgili birimlere teslim eder.  

17- Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır ve ilgililere teslim eder.  

18- Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki elektronik taşınır malzemeleri korumak ve genel bakımını 

yapmak,  

19- Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik personele ait resmi evrakları çoğaltmak,  

20- Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,  

21- Giden evrakların EBYS sistemi üzerinden sayı verilenlerin e-imzalı suretlerinin dosyalanması,  

22- Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak.  

23- Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme 

değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin 

yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması,  

24- Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, bütünleme ve tek ders sınav işlemlerinin yürütülmesi,  

25- Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Görelilerinden 

toplanması ve Müdürlüğe sunulması ve öğrenciye ilan edilmesi,  

26- Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,  

27- Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,  

28- Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri takibinin yapılması,  

29- Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili 

muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet 

işlemlerinin yapılması,  

30- Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi.  

31- Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere 



görevlendirilme işlemlerinin yapılması,  

32- Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,  

33- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,  

34- Ek ders ve sınav puantajlarının zamanında hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi,  

35- Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin 

sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek,  

36- Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,  

37- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bilgisayar İşletmeni 

ADI SOYADI        : H.Mustafa KALIN 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,  

2- Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.  

3- Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde 

düzeltici işlem yapmak.  

4- Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli 

zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.  

5- Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri 

yapmak.  

6- Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.  

7- Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara(data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi 

yüklemek.  

8- Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.  

9- Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.  

10- Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Bilgisayar İşletmeni 

ADI SOYADI        : Ali TOKSÖZ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,  

2- Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.  

3- Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde 

düzeltici işlem yapmak.  

4- Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli 

zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.  

5- Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri 

yapmak.  

6- Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.  

7- Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara(data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi 

yüklemek.  

8- Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.  

9- Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.  

10- Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Taşınır Kontrol Yetkilisi 

ADI SOYADI        : Harun AKÇAY 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

28/12/2016 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal 

Yönetmeliğinin 4. maddesinde tanımlanan ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

2016/8646 karar sayısı ile son değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen görevleri 

yürütmek üzere Harcama Yetkilisine karşı sorumlu olarak görev yapmak,  

Taşınır Kontrol Görevlisi yukarıda sayılan görevleri yerine getirme hususunda Harcama Yetkilisine karşı 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Taşınır Kayıt Yetkilisi 

ADI SOYADI        : H.Mustafa KALIN 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

1- Tüketim ve taşınır ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal 

malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) 

malzemelerinin ihale/doğrudan temin ile ilgili satın alım işlemlerini yapar.  

2- Meslek Yüksekokulun tüketim ve taşınır malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.  

3- Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.  

4- Satın alınan tüketim ve taşınır malzemelerinin kayıt altına alır depoya giriş ve çıkış işlemlerini 

yürütür.  

5- İhale/doğrudan temin ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.  

6- İhale/doğrudan temin ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde 

yapılmasını sağlar.  

7- Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.  

8- Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme daire 

başkanlığına iletir.  

9- Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını 

ve arşivlenmesini sağlar.  

10- Kullanımdan düşen taşınır malzemelerin tespitini yapar, değer tespit komisyonuna bildirir.  

11- Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.  

12- Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.  

13- Tüketim ve taşınır malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.  

14- Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.  

15- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

16- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Muhasebe 

ADI SOYADI        : Ali TOKSÖZ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 



Akademik ve idari personelin maaş, terfi, ek ders, gece mesaisi gibi faaliyetlerin puantaj cetvellerini 

hazırlar ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlar.  

2) Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarını hazırlar. İlgili birimlere iletir.  

3) Yüksekokulun bütçe hazırlığında geriye dönük sarfiyatların rakamsal dökümlerini hazırlar.  

4) Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu ve Yüksekokul Sekreterinin Müdürlükten olur aldığı mal ve 
malzemelerin alımı için gerekli evrakı hazırlar, alımın gerçekleştirilmesine yardımcı olur.  

5) Elektrik, telefon, su. doğalgaz gibi faturalarının ödeme hazırlığını yapar ve ödenmesinin 
gerçekleştirilmesini sağlar  

6) Kişi borcu evraklarını hazırlar.  

7) Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanması derece ve 
kademelerine yansıtılması işlemlerini takip eder ve evrakını hazırlar.  

8) Staj yapan ve “yarı zamanlı” çalışan öğrencilerin SGK sigorta işlemlerini günü gününe yürütür.  

9) Kadrolu personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında gönderir.  

10) Personel Giyim Yardımı evraklarını hazırlar.  

11) Kişilerin maaş işlerinde; icra, nafaka, sendika vb işlemlerini takip eder.  

12) Şifreleri gizli tutar.  

13) Yüksekokul sekreterinin verdiği diğer görevleri yapar. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Satın alma Yetkilisi 

ADI SOYADI        : Osman ÇELİK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

* Sorumluluğu altındaki tüm satın alım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş 

programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken durumlarla ilgili kayıtları tutar.  

* Tüm satın alım talep listelerini değerlendirmeye alır ve kayıtlarını tutar.  

* Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme 

görevlisine gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar.  

* Mali mevzuata göre satın alım işlemlerinin yapılmasına yardımcı olur..  

*Yüksekokulun ilgili mali yıl katma bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin 

yapılarak ödeme emri belgelerinin hazırlanıp ödenebilme durumuna getirilmesinde yapılan işlerin takibini 

sağlar.  

*Yüksekokula bağlı birimlerinin ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda bütçe imkanları dahilinde satın alma 

yoluna gidilmesini, mali yılın başında satın alma ve muayene komisyonunun oluşturulmasında görev alır.  

* Her harcama için Teklif ve İstek Belgesinin hazırlanması, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının 

yapılarak Piyasa Araştırma Tutanağının hazırlanması, Onay belgesinin düzenlenmesi, mal alımlarında taşınır 

işlem fişinin hazırlanması, alınan malzemenin ilgili birime teslimatının yapılması, satın alma ile ilgili 
yazışmaların takip edilmesinden sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Öğrenci İşleri  

ADI SOYADI        : Burak ÖZBEK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

Yeni öğrenci kayıt dosyalarını eksiksiz almak ve kayıtlarını yapmak,  

 

 

 

 

 

 verilmesi  

 

 

 

 

-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime 

yönlendirmek,  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

edi Yurtlar Kurumundan gelen listeleri inceleyerek ilgili bilgileri hazırlamak,  

 

 

e kullanılan kırtasiye tükenmeden Yüksekokul sekreterliğine bildirmek,  

 

 

 

  



YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Tekniker 

ADI SOYADI        : Ahmet Volkan KARAKALE 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokuluna ait binalarda meydana gelen teknik arızaları gidermek, 
bakım ve onarımlarını yapmak, denetlemek.  

- Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından yardım talep 

etmek.  

- Sorumlu olduğu laboratuarlar için laboratuardan sorumlu öğretim elemanının talep ettiği bilgileri vermek. 

- Laboratuar ekipmanlarının kullanıma hazırlanmasında laboratuardan sorumlu öğretim elemanına yardımcı 
olmak.  

- Binaların sürekli eğitim-öğretim hizmetlerine hazır bulunmasın sağlamak.  

- Makine teçhizat ve bina bakım onarımları ile ilgili satın alınacak malzemeler hakkında idareye bilgi 
sunmak.  

- Makine ve teçhizatlarla ilgili periyodik bakım onarım sözleşmelerinin yapılmasını bunlarla ilgili 

yazışmaları, tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek.  

- Laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek.  

- EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışmaları takip eder, sonuçlandırır.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. - Yüksekokulda görev alanı ile ilgili aylık 

rapor hazırlar her ay Yüksekokul Sekreterliğine sunar. - Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 
ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Teknisyen 

ADI SOYADI        : Mehmet Zeki AKTÜRK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Meslek Yüksekokuluna ait binalarda meydana gelen teknik arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını 
yapmak, denetlemek.  

- Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından yardım talep 

etmek.  

- Sorumlu olduğu laboratuarlar için laboratuardan sorumlu öğretim elemanının talep ettiği bilgileri vermek. 

- Laboratuar ekipmanlarının kullanıma hazırlanmasında laboratuardan sorumlu öğretim elemanına yardımcı 
olmak.  

- Binaların sürekli eğitim-öğretim hizmetlerine hazır bulunmasın sağlamak.  

- Makine teçhizat ve bina bakım onarımları ile ilgili satın alınacak malzemeler hakkında idareye bilgi 
sunmak.  

- Makine ve teçhizatlarla ilgili periyodik bakım onarım sözleşmelerinin yapılmasını bunlarla ilgili 

yazışmaları, tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek.  

- Laboratuar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek.  

- EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışmaları takip eder, sonuçlandırır.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. - Yüksekokulda görev alanı ile ilgili aylık 

rapor hazırlar her ay Yüksekokul Sekreterliğine sunar. - Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 
ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Kütüphane Sorumlusu 

ADI SOYADI        : Osman ÇELİK 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Kütüphaneyi temiz, düzenli ve bakımlı tutmak.  

- Meslek Yüksekokulmuza gelen devir, hibe ve bağış kitapların tasnifi, ciltlenmesi sisteme giriş ve taşınır 
kaydını yapmak.  

- Yönetim tarafından belirlenen şartlarla kitapların ödünç verme işlemlerini ve iadeleri takip etmek. - 

Kütüphaneden yararlanmak için gelen kişilere yardımcı olmak.  

- Kitapların bakım ve muhafazasını sağlamak.  

- EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışmaları takip eder, sonuçlandırır.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 -Meslek Yüksekokulunda görev alanı ile ilgili aylık rapor hazırlar her ay Meslek Yüksekokul Sekreterliğine 
sunar.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Güvenlik Personeli 

ADI SOYADI        : Kerim ŞAHİNCİOĞLU 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu alanının güvenliğini sağlamak  

- Zaruret olmadıkça görev yerinden ayrılmamak.  

- Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak. Karşılaştığı sorunları derhal amirlerine bildirmek.  

- Meslek Yüksekokul binasını belirli aralıklarla dolaşarak, gereksiz olarak yanan lamba, açık musluk ve israfa 
neden olan durumlara müdahale etmek.  

- Ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç defterine kaydetmek. 

- Göreve başlamadan önce görev mahallini kontrol etmek. Varsa görülen olumsuzlukları hemen rapor etmek. 

- Geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kilitlenmesi.  

- Nöbet sırasında şüpheli durumları amirlerine bildirmek. Gerektiğinde şüpheli durumu tutanakla tespit 
etmek.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Güvenlik Personeli 

ADI SOYADI        : Hakan TÜREDİ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu alanının güvenliğini sağlamak  

- Zaruret olmadıkça görev yerinden ayrılmamak.  

- Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak. Karşılaştığı sorunları derhal amirlerine bildirmek.  

- Meslek Yüksekokul binasını belirli aralıklarla dolaşarak, gereksiz olarak yanan lamba, açık musluk ve israfa 
neden olan durumlara müdahale etmek.  

- Ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç defterine kaydetmek. 

- Göreve başlamadan önce görev mahallini kontrol etmek. Varsa görülen olumsuzlukları hemen rapor etmek. 

- Geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kilitlenmesi.  

- Nöbet sırasında şüpheli durumları amirlerine bildirmek. Gerektiğinde şüpheli durumu tutanakla tespit 
etmek.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Güvenlik Personeli 

ADI SOYADI        : Volkan ALEMDAR 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu alanının güvenliğini sağlamak  

- Zaruret olmadıkça görev yerinden ayrılmamak.  

- Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak. Karşılaştığı sorunları derhal amirlerine bildirmek.  

- Meslek Yüksekokul binasını belirli aralıklarla dolaşarak, gereksiz olarak yanan lamba, açık musluk ve israfa 
neden olan durumlara müdahale etmek.  

- Ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç defterine kaydetmek. 

- Göreve başlamadan önce görev mahallini kontrol etmek. Varsa görülen olumsuzlukları hemen rapor etmek. 

- Geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kilitlenmesi.  

- Nöbet sırasında şüpheli durumları amirlerine bildirmek. Gerektiğinde şüpheli durumu tutanakla tespit 
etmek.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Güvenlik Personeli 

ADI SOYADI        : Ömer KÜKSAL 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu alanının güvenliğini sağlamak  

- Zaruret olmadıkça görev yerinden ayrılmamak.  

- Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak. Karşılaştığı sorunları derhal amirlerine bildirmek.  

- Meslek Yüksekokul binasını belirli aralıklarla dolaşarak, gereksiz olarak yanan lamba, açık musluk ve israfa 
neden olan durumlara müdahale etmek.  

- Ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç defterine kaydetmek. 

- Göreve başlamadan önce görev mahallini kontrol etmek. Varsa görülen olumsuzlukları hemen rapor etmek. 

- Geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kilitlenmesi.  

- Nöbet sırasında şüpheli durumları amirlerine bildirmek. Gerektiğinde şüpheli durumu tutanakla tespit 
etmek.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Güvenlik Personeli 

ADI SOYADI        : Ali KAPLAN 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu alanının güvenliğini sağlamak  

- Zaruret olmadıkça görev yerinden ayrılmamak.  

- Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak. Karşılaştığı sorunları derhal amirlerine bildirmek.  

- Meslek Yüksekokul binasını belirli aralıklarla dolaşarak, gereksiz olarak yanan lamba, açık musluk ve israfa 
neden olan durumlara müdahale etmek.  

- Ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç defterine kaydetmek. 

- Göreve başlamadan önce görev mahallini kontrol etmek. Varsa görülen olumsuzlukları hemen rapor etmek. 

- Geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kilitlenmesi.  

- Nöbet sırasında şüpheli durumları amirlerine bildirmek. Gerektiğinde şüpheli durumu tutanakla tespit 
etmek.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 
açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Yardımcı Personel (Temizlik İşleri) 

ADI SOYADI        : Ersin USTA 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin, katların, odaların 
yerleşim düzeninin devamını sağlamak.  

- Elektrik, su, pencere, musluk, tuvalet vb. yerlerde eksiklik veya kusur görürse derhal amirlerine ildirmek. 

- Odaların havalandırılmasını sağlamak.  

- Mesai bitiminde odaların pencere ve kapılarının kapalı olmasını sağlar.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 

açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Yardımcı Personel (Temizlik İşleri) 

ADI SOYADI        : Esma YAVUZ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin, katların, odaların 
yerleşim düzeninin devamını sağlamak.  

- Elektrik, su, pencere, musluk, tuvalet vb. yerlerde eksiklik veya kusur görürse derhal amirlerine ildirmek. 

- Odaların havalandırılmasını sağlamak.  

- Mesai bitiminde odaların pencere ve kapılarının kapalı olmasını sağlar.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 

açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No: 

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

BÖLÜMÜ              :  

BAĞLI BİRİMİ    : Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu 

UNVANI                : Yardımcı Personel (Temizlik İşleri) 

ADI SOYADI        : Selma YILDIZ 

GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI 

- Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin, katların, odaların 
yerleşim düzeninin devamını sağlamak.  

- Elektrik, su, pencere, musluk, tuvalet vb. yerlerde eksiklik veya kusur görürse derhal amirlerine ildirmek. 

- Odaların havalandırılmasını sağlamak.  

- Mesai bitiminde odaların pencere ve kapılarının kapalı olmasını sağlar.  

- Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte 

açıklamak.  

- Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.  

- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalışmaya gayret etmek  

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı idari anlamda 

sorumludur. 

YETKİLERİ 

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

   HAZIRLAYAN 

 

H.Mustafa KALIN 

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL 

 

Harun AKÇAY 

Meslek Yüksekokul Sekreteri 

ONAYLAYAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN 

ÖZBEK 

Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 

 


