
GÖREVİ   :KOORDİNATÖR  MD. YRD.  

ADI SOYADI  :………………………………    

GÖREVLERİNİZ 

 

1. 10, 11 ve 12. Sınıf  ve MAOL 10 , 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin tüm  sigorta iş ve işlemleri , 

2. İşletmelerde meslek eğitimi adıyla verilecek ek ders görevi ile ilgili programın hazırlanması 

ve onaya sunulması, 

3. E mezun işlemlerini takip etme , planlama ve sonlandırma, 

4. Okulumuzdan mezun olmuş/olamamış  tüm öğrencilerin çeşitli belge ve kayıt örneklerini 

korunmasının sağlanması,( Sizin olmadığınız durumda dahi diğer tüm md. yrd. anlayabileceği 

,ulaşabileceği arşiv düzenine uyumlu olacak şekilde yapılması tavsiye edilir.) 

5. Koordinatör öğretmen görevlendirilmelerini ilgili madde hükümlerine uygun olarak 

yapar.(O.Ö.K.Y.Md:88) 

6. Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları kapsamında yapacakları iş ve işlemleri 

izler, denetler, rehberlik eder ve sonuçlandırır. 

7. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürürlükteki mevzuata 

göre zamanında yapar. (O.Ö.K.Y.Md:121’den 124’ e ve 134’den 153 maddeye kadar) 

8. Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrencilerin, staj veya yaz 

uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar.(O.Ö.K.Y.Md:126,127,128,129,130,131,132,133) 

9. İşletmelerdeki mesleki eğitimden sorumlu usta öğretici ve eğitici personelin yeterli sayıda 

görevlendirilip görevlendirilmediğini belirler. Yeterli sayıda usta öğretici ve eğitici personeli 

bulunmayan işletmelerle işbirliği yaparak iş pedagojisi kursu düzenler ve katılımı sağlar. 

10. Mesleki eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak meslek alan/dalı ve öğretim 

programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına katılmak. 

11. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin devam-devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini 

yapmak. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin aylık devam-devamsızlıklarının 

takibi ilgili müdür yardımcısı ile işbirliğinin sağlanması. 

12.   İşletmede bulunması gereken günlerde özürlü olarak devam etmeyenlerin durumunu resmi 

yazıyla ilgili işletmeye bildirir.  

13.  Maol ve Örgün 12 . sınıf öğrencilerinin sigorta işlemleri ile ilgili tüm işlemleri yapar, takip 

eder ve gerektiğinde duyurur. 

 ( sigorta giriş/çıkış, aylık bildirge işlemleri , günlük istirahat takip ( iş görmezlik 

ekranından) , bakmakla yükümlü olmayan öğrencilerin işlemleri , dosyalanma ve arşiv)  

14. Primlerin hesaplanmasını, sigortalının tescili, prim belgeleri ve sözleşmeleri yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine göre zamanında hazırlar ve gerekli iş ve işlemleri yapar. 



15. İş hayatında istihdam olanağı önceliği esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek meslek 

kurslarına kaydolan ve işletmelerde beceri eğitimi gören kursiyerler için 3308 sayılı Kanunun 

37 nci maddesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili 

ödenek ihtiyacını belirler, ilgili müdür yardımcısına bildirir. İş ve işlemlerin zamanında 

yapılmasını sağlar. 

16. Öğrencilerin başlama tarihleri esas alınarak l gün içerisinde S.S.K. işe giriş bildirgesinin 

gönderilmesinin sağlanması. 

17. Öğrencilerin dağıtımını müteakip koordinatör öğretmenler ile toplantı yapılarak gerekli 

açıklamaların yapılması ve formların dağıtımının yapılması. 

18. Öğrenci, çırak ve kursiyerler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince günde sekiz saatten fazla, 

meslekleri dışındaki işler ile bağımsız olarak Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin 

hükümlerine aykırı işlerde çalıştırılamaz. Bunlar, personele sunulan sosyal hizmetlerden 

yararlandırılırlar. Hükümlerinin uygulanmasını izler, aksayan hususları rapor halinde okul 

müdürüne sunar. 

19. Dönem sonu beceri sınav çizelgesinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinin yapar. 

20. Dönem notlarının tespiti ve yeteri kadar beceri eğitimi almadıkları tespit edilen öğrencilerin 

telafi eğitimine alınmalarının sağlar. 

21. İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitim almasını sağlamak 

amacıyla, işletme yönetiminin görüşünü de alarak gerekli planlamayı yapar, hizmet içi eğitim 

programını hazırlayıp ve müdürün onayına sunmak. 

22. İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

amacıyla alınacak önlemleri belirlemek ve müdüre bildirmek. 

23. 4C ve ücretli öğretmen sigorta iş ve işlemelerini yürütür. Memurlara öğretilmesinden 

sorumludur. 

24. Gerektiğinde İl mesleki eğitim kurulu çalışmalarına katılıp, eğitim sırasında belirlediği 

konulara ilişkin olarak kurula bilgi vermek. 

 

25. Nöbet günü ; …………………….. Ayrıca ; DYK hafta sonu  dönüşümlü nöbetleri  

TEBLİĞ EDEN :       TEBELLÜĞ EDEN : 

Tarih:………….       Tarih:………….. 

İmzası :        İmzası : 

Adı ve Soyadı :Dilek Balcı SAYGILI    Adı ve Soyadı :  

Ünvanı: Okul Müdürü    Ünvanı: Koordinatör Müdür 

Yardımcısı 



GÖREVİ   :MAOL ( Mesleki Açık Lise ) MÜDÜR YARDIMCISI  

ADI SOYADI  :……………………………….. 

GÖREVLERİNİZ 

 

1-Mesleki  Açık Lise  öğrencileri tamamının öğrenci işleri;  

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.(M.E. B.Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi Yönetmeliği Ocak 2006 tarih 2580 Sayılı T.D.) 

Sorumlu olduğunuz sınıflar ve yapılacak iş ve işlemler, 

 MAOL derslerle ilgili iş ve işlemeleri zamanında planlar ve sonuçlandırır. 

 Kayıt olacak öğrencilerin işlemlerini, bakanlığımızın duyurduğu tarihlerde yapar. 

 Sorumlu olduğu sınıfların sınıf başkanlığı seçimlerinin yapılmasını sağlar. ( Matbualar Rehberlik 

dosyalarında mevcuttur) 

 Müdür Yardımcısı şubelerinin rehber öğretmeni ile işbirliği yapacak, öğrencilerin disiplin, başarı, 

devam-devamsızlık durumlarını takip ederek açık lise öğrencileri ile diyalog kuracaktır. Mevzuatlar 

doğrultusunda açıklama yapılacaktır. Ayrıca sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır. 

 MAOL ders defterlerini günlük olarak kontrolünü yaparak imzalayacak ve yoklamalar kayıt altına 

alınacaktır. Sınıf defterlerdeki sınıf listeleri sürekli güncelleştirilecek. 

 MAOL Öğrenci dosyalarının doldurulmasını sağlar.  

 Sorumlu olduğu sınıf ve şubelerin MAOL da  ilgili iş ve işlemlerini yapar .(Nakil, tasdikname, devamsızlık, 

not, sınıf başkanlarının güncellenmesi, alınan belgelerin işlenmesi, eski dönem başarı puanları, resim 

yükleme, öğrenci dosya bilgileri, öğrenci disiplin işlemlerinin yapılması, alan ve dal derslerinin ekranlarda 

seçtirilmesi  vb ) 

 MAOl ile  ilgili sorumlu olduğu sınıf ve şubelerin geriye dönük tüm bilgilerini zamanında girmek. 

 MAOL ile  ilgili şifreleri MAOL  yöneticisinden( Okul Müdürü  ) zamanında almak, gizliliğini korumak ve 

e-okul yöneticisinin düzenleyeceği her türlü eğitim çalışmasına katılmak 

 Ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılan ders kitaplarını merkezi dağıtım sorumlulardan teslim alır, dağıtımını 

gerçekleştirir. 

 Tasdikname ( öğrenim belgesi) aldıktan 10 (on) gün içerisinde kendi isteği ile geri dönen öğrencinin kaydını 

yapar. 

 Maol  Sınıf düzenleri , temizlikleri ve düzeninin sınıf rehber öğretmeni ile birlikte yapılmasını sağlar, 

 Maol  Sınıflarının  her gün düzen temizlik kontrolünü yapar, 

 Maol  duyurularının  güncel tutulmasını sağlar, 

Ayrıca; 

1. Okul giriş güvenliğinin sağlanması, 

2. Bayrak törenleri, 

3. Fatih projesi kapsamındaki akıllı tahtaların kontrolleri. 

4. Okul genel güvenlik tedbirleri, 

5. Okul otomasyon sistemi kurulum, sistemin kontrolü ve sürekli portalın güncellenmesi, 



6. Okul genel sivil savunma güvenlik tedbirlerinin sağlanması, ( okul kapıları güvenlikleri ,sabotajlara 

karşı koruma planı, sivil savunma planı , sığınaklarla ilgili talimatlar vb.) 

7. Asansör bakımı , güvenliği ile ilgili önlemleri almak, 

8. Ücretsiz Kitap dağıtımı işlemlerini yapmak. Yasaklı yayınların okulda kontrol edilmesi, 

9. Okulun Yangın önleme ve söndürme talimatını hazırlamak. 

10. Güvenlikle ilgili tüm belge ve defterlerin tutulmasını yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 

sağlamak.( İlçe Milli Eğitimin E.7970435 sayılı 27.07.2016 tarihli yazısındaki OHAL tedbirlerini 

gerçekleştirmek) 

11. Kazan dairesi , kalorifer işleri , yakıt ve su depoları bakımı,  

12. Okulun tüm istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanması ile ilgili işlemler 

13. Kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda 

bulundurulması ve korunması. 

14. Okulumuz spor faaliyetleri iş ve işlemleri . 

15. Merkezimiz spor tesislerinin bakım, onarımını, temizliğini  ve işletmesini planlamak ve uygulamak. 

16. Okulumuzda görev yapan güvenlikle ilgili tüm kadrolu /sözleşmeli elemanların   denetiminin / 

takibinin yapılması, 

17. Okul bakım onarım çalışmaları, 

18. ÖSYM başvuru merkezi işlemleri. 

19. Sorumlu olduğunuz kat; 

Spor Salonu görevliler  ile birlikte koordine edilmesi ,(iş-kur elemanı gelesiye 

kadar) ( İlker bey salon temizliğinden sorumludur) 

Kazan dairesi , elektrik odaları ve doğal 
gaz sistemleri  

Genel bakımı, panolara asılacaklar , periyodik kontroller 
yapılacaktır. 

16.Nöbet günü ; …………………, Ayrıca ; Hafta sonu DYK  dönüşümlü nöbetler ile , akşam lisesi (MAOL)   

nöbetleri 

TEBLİĞ EDEN :       TEBELLÜĞ EDEN : 

Tarih:         Tarih: 

İmzası :        İmzası : 

Adı ve Soyadı :…………………   Adı ve Soyadı :……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖREVİ   : TEKNİK  MÜDÜR  YARDIMCISI  

ADI SOYADI  :………………………..   

   

GÖREVLERİNİZ 

 

1. Teknik Md. Yrd iş ve işlemleri, 

Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 81- (1) Döner sermayeli okullarda, atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından 
atanan bir müdür yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür 

yardımcısı, müdür ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur. 

(2) Teknik müdür yardımcısı:  

a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi, iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, 

sipariş alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izler.  

b) Döner sermeye işletmesi bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin ödeme emri belgesini düzenlemek 

görevini yürütür.  

c) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile diğer işlemlerinin ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlar. 

ç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş ve işlemlerini izler ve müdüre bilgi 

verir.  

d) Alan/bölüm şeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya sunar.  
e) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma işlerinde ihale 

komisyonuna başkanlık eder.  

f) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yönetime önerilerde bulunur.  

g) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.  

ğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim yapılmasını sağlar.  

h) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda 

bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem alır.  

ı) Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirir.  

i) Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, 

Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli 

iş ve işlemleri yürütür.  
j) Taşınır Mal Yönetmeliğiyle kendisine verilen görevleri yapar.  

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

 

Ayrıca; 
 

2. Mesleki rehberlik ve mesleğe yönlendirme iş ve işlemlerini programlar ve uygulamaları, 

3. Anaokulu tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, 

4. Temizlik malzeme alımı, demirbaş eşya alımı ile ilgili tüm ihalelerin yapılması, 

5. Mesleki  ve teknik eğitimde tanıtım ve yönlendirme çalışmaları (2007–30 sayılı genelge)  

6. Eğitimde Toplam Kalite Uygulamaları Yönetmeliğine göre gerekli çalışmalar 

7. Stratejik planlama ile ilgili tüm iş ve işlemler, 

8. Kurum fotoğraf çalışmaları ve arşivleme, 

9. Tüm kimlik basımı ve dağıtımı işlemleri, 

10. Mesleki alanda sergi , kermes ve defiler vb. gibi etkinlikleri, 

11. Okulun  teşhir vitrinlerinin düzenlenmesi, 

12. Okul koridorlarının mesleki anlamda tasarımlarını sağlanması, 

13. Kurum tanıtım yönetmeliği hükümlerinin  yerine getirilmesi, 



14. Kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi, 

15. Okulun WEB sayfasının güncellenmesi, 

16. Tüm Projeler ( Erasmus , E Twenning , Tübitak ve mesleki yarışmalar)  

17. Tüm  protokoller, 

18. İş-kur ortaklı çalışmalar, 

19. İl ve İlçe MEM programlarında görevli öğretmenler ve öğrenciler ile tüm sorumluluk , 

20. İl ve İlçe MEM programlarındaki ikramlıkların hazırlığının organizasyonu, 

21. Zemin kat öğrenci işleri, banko , okul girişi  ve sistem odası düzeninin sağlanması , 

22. Nöbet Günü ; ……………. ( DYK hafta sonu kursları dönüşümlü nöbeti ile Akşam lisesi 

nöbeti) 

23. Temizlik ve bakımından sorumlu olduğunuz kat ;  

Vitrinler / Atatürk Köşesi Bayan temizlik görevlileri ile koordine edilmesi, 

Temizlik Malzemeleri Deposu Dağılım ve takibin yapılması 

Tüm Atelyeler   

Anaokulu  

 

TEBLİĞ EDEN :       TEBELLÜĞ EDEN : 

Tarih:…/…/2017       Tarih:…/…/2017 

İmzası :        İmzası : 

Adı ve Soyadı :Dilek Balcı SAYGILI    Adı ve Soyadı :…………….. 

Ünvanı: Okul Müdürü        Ünvanı: Tek. Müdür  Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖREVİ   :  MÜDÜR  YARDIMCISI  

ADI SOYADI  :………………………..   

   

GÖREVLERİNİZ 

 

1. 9 ,10  ve 12. Sınıf öğrenci işleri 

2. OSYM 12. Sınıf iş ve işlemleri, 

3. 12. Sınıf üniversite tanıtımı , yönlendirme  ve başvuru işlemleri, 

4. Okul Aile birliği muhasebe iş ve işlemlerinin takibi ve uygulanmasının gerçekleştirilmesi, 

5. Seçmeli derslerle ilgili işlemleri zamanında planlanması  ve sonuçlanması,(O.Ö.K.Y.Md:11) 

6. 9. Sınıf Alan tercih işlemleri ( Bakınız Alan Tercih Klavuzu) 

7. 9. Sınıf Alan tanınım çalışmaları ( Bakınız Alan Tercih Klavuzu)  

8. 10.sınıf dal tercih işlemleri, 

9. E okul seçmeli ders, alan ve dal dersleri işlemleri, 

10. Dal / Ders ve  Modül seçim toplantıları,  

11. Alan / dal eğitimleri ile ilgili güncelleme çalıştayları, 

12. Veli toplantıları planlama ve uygulama, 

13. Mesleki  ve teknik eğitimde tanıtım ve yönlendirme çalışmaları (2007–30 sayılı genelge)  

14. Sığınak yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin yapılması, 

15. Sınıflarınıza ait kimlik basımı ve dağıtımı işlemleri, 

16. Nöbet Günü ; ……………. ( DYK hafta sonu kursları dönüşümlü nöbeti ile Akşam lisesi 

nöbeti) 

17. Temizlik ve bakımından sorumlu olduğunuz kat ;  

Zemin kat   Tüm derslikler  

 

TEBLİĞ EDEN :       TEBELLÜĞ EDEN : 

Tarih:…/…/2017       Tarih:…/…/2017 

İmzası :        İmzası : 

Adı ve Soyadı :Dilek Balcı SAYGILI    Adı ve Soyadı :…………….. 

Ünvanı: Okul Müdürü        Ünvanı:  Müdür  Yardımcısı 

 

 

 

 

 



T.C. 

ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI  

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

   

ÖĞRENCİ İŞLERİNDE ;  

a. Ders defterlerinin düzeni ve haftalık kontrolü , 

b. Ders defterlerinde ve fişlerde imza eksikliğinin takibi, 

c. Sınıf listelerinin güncellenmesi (gerektiğinde) 

d. Sınıf başkanlarının  görevlerinin hatırlatılması, takibi, 

e. Sınıf düzenlerinin ve temizliklerinin sağlanması, 

f. Yoklama fişlerinin tarihe göre dosyalanması, 

g. Sağlık raporlarının tarihe göre dosyalanması, 

h. Sınıf devamsızlık mektuplarının yönetmelik hükümlerine göre zamanında   

gönderilmesi, 

i. Her gün geç kalan öğrencilerin velisine mesaj  atılması, 

j. Devamsızlık alışkanlığı yapan öğrencilerin titizlikle takibi ve velisine bildirilmesi,  

k. Sms sistemi bilgi güncelleme işlemleri, 

 

Nöbet günleri katların kontrol ettirilmesi , nöbetçi öğretmenlerin denetlenmesi, 

ziyaretçilerin katlara geçişinin engellenmesinin sağlanması, olabilecek olaylara müdahale 

edilmesi, nöbetçi öğrenciye gerekli açıklamaların yapılması, derse girmeyen öğretmenin 

deftere yazılması ve md. baş. Yrd bilgi verilmesi. 

 

 


