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BİRİM: 

 
Öğrenci İşleri 

 
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: 

 
Yüksekokul Sekreterliği 

 
GÖREVİN KISA TANIMI: 

 
Öğrencilerle ilgili not ve ders işlemlerini takip edip yürütmek ve 
sonuçlandırmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. Öğrenci kayıtları esnasında öğrenim ücretinin yatırılmasını ve diğer belgelerin tamamlattırılıp kayıt 
işleminin sonuçlandırılmasını sağlamak, 

2. Kayıtlarla ilgili diğer iş ve işlemleri yapar, 
3. Öğrencilerin askerlik tecil belgelerini (EK-G) ilgili askerlik şubelerine gönderir, 
4. Kaydı silinen öğrencileri ilgili birimlere (Askerlik Şubelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna, Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına) haber vermek, 
5. Transkript, öğrenci durum belgesi gibi evrakları isteyen öğrencilere dilekçe karşılığı vermek, 
6. Öğrencilerin staj iş ve işlemlerini yapar: Staj evraklarını hazırlar, staj komisyonundan çıkan kararları 

ilgili yerlere işler, staj yapacak öğrencilerin işe girişlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 
Yüksekokulumuz Muhasebe bürosuna bildirir, 

7. Öğrenci kayıt evraklarını, kişisel dosyasını ve kayıt defterlerini tutmak, 
8. Eğitim-Öğretim yılı sonunda o yıla ait başarı oranlarını çıkarmak, 
9. Öğrenci İşlerine havale edilen evrakların cevaplarını yazmak ve rutin yazışmaları yapmak, 
10. Öğrenci afları ile ilgili yasaları takip eder, başvuran öğrencilerin durumlarını ve sonuçlarını takip 

ederek ilgili birimlere bilgi vermek, 
11. Bilgi Derleme Formlarını (İstatistik bilgiler) düzenleyerek YÖK'e gönderilmesini sağlamak, 
12. YÖK, Senato ve Üniversitelerden gelen yazıları dosyalar ve gerekli değişiklikleri takip etmek, 
13. Öğrenci sayılarını yarıyıl başlarında tespit ederek ilgili yerlere bildirmek, 
14. Öğrenci İşleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 
15. İdare tarafından verilen diğer işlemleri yapmak, 
16. Mezun duruma gelen öğrencileri tespit ederek, transkriptlerini çıkarır ve üst yazı ile Mezuniyet 

Komisyonuna sunmak, 
17. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mezun olmalarına karar verilen öğrencilerin mezuniyet 

işlemlerini yapmak, 
18. Mezun olan öğrencilerin diploma bilgilerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndererek 

diplomaların tanzim edilmesini sağlamak, 
19. Mezun olan öğrencileri ilgili kurumlara bildirmek (Askerlik Şubelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna, 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına), 
20. Yeni ve eski öğrencilerin lise diplomalarının takip edilerek Lise Müdürlükleri ile yazışmaların 

yapılması,  
21. Öğrenci ile ilgili tüm duyuruların takibi ve dosyalanması, 
22. Staj için başvuru yapan öğrencilerin SGK başvuru işlemleri için kişi bilgilerinin toplanması, (Nufus 

cüzdanı fotokopisi, adres bilgileri, işyeri kabul evrakları)  
23. Staja başvuru yapan öğrencilerin SGK’dan Sigorta İşe Giriş Bildirgesinin (öğrencinin bilgileri) 

hazırlanması ve çıktılarının alınması, 



24. Staja başlama ve bitiş tarihlerinin takip edilerek sigorta giriş-çıkışlarının gününde işlenmesinin 
takibinin yapılması,  

25. Öğrenci staj evraklarının düzenli bir şekilde dosyalanması. 

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ: Tüm Birimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


