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Öğrenci İşleri 

1. GÖREVİN ADI : Öğrenci İşleri  

2. GÖREVİN KAPSAMI : Yabancı Diller Yüksekokulu 

3. GÖREVİN KISA TANIMI 

3.1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine uygun olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerini alanıyla 

ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür. 

4. GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

4.1 Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değişikliklerini takip etmek ve 

duyurularını yapmak,  

4.2 Öğrenci işleri ile ilgili aylık dönemlik yazışmaları hazırlamak,  

4.3 EBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışmaları takip etmek, sonuçlandırmak,  

4.4 Öğrencilerin ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak ve belgeleri eksiksiz teslim 

almak ve ilgili okullara göndermek   

4.5 İşlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak 

üzere düzenlemek,   

4.6 Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak  

4.7 Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesi sağlamak  

4.8 Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili bölümlere ve 

öğrencilere bildirmek 



4.9 Her yılsonunda başarı oranlarını tanzim etmek,  

4.10 Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak,  

4.11 Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

etmek,  Yüksekokulda görev alanı ile ilgili aylık rapor hazırlayarak her ayın sonunda Yüksekokul 

Sekreterliğine sunmak,  

4.12 Kaydı silinen ve mezun öğrencilere ait iş ve işlemleri yapmak,  

4.13 Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır. 

4.14 İsteğe bağlı Türkçe ve İsteğe Bağlı/Zorunlu İngilizce hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrencilere 

başarı belgesi hazırlamak ve Okul Müdürü bilgisi dahilinde imza karşılığında ilgili öğrencilere vermek. 

4.15 Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

5. YETKİLERİ 

5.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

5.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

6. EN YAKIN YÖNETİCİSİ 

6.1 Yüksekokul Sekreteri 

7. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

7.1 İş Sözleşmesi  hükümlerine sahip olmak  

7.2  En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

7.3 Öğrenci işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 

7.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

8. SORUMLULUK 

8.1 Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, 

Yüksekokulu Sekreterine, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur. 

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,  kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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