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Ferhat DİNÇER

Abdullah DEMİRTAŞ

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 

Personel / Disiplin / Ödeme

Teknik Müdür Yardımcısı

12. Sınıflar Müdür Yardımcısı

11.Sınıflar Müdür Yardımcısı

10. Sınıflar Müdür Yardımcısı

9. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek
Ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımı ile ilgili işleri yürütmek

İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler 

Okul kantini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma işlerinde ihale komisyonuna başkanlık 
Tüketim mal ve hizmet alımları hususunda okul bütçesini ilgililer ile birlikte yapmak

Okulun baskı, fotokopi, projeksiyon, bilgisayar, modem vb. büro ve idari çalışmalarda kullanılan büro makinelerinin temini  
Temrin’likten üretilmesi gereken okul eşyalarının ve üretim işlerinin planlanmasını 

Okul aile birliği iş ve işlemlerin yürütülmesi

Okulda hurdaya ayrılacak malzemelerin tespitini yaparak TİF düşümü
 Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt yetkilisi

Selami TINAZKoordinatör Müdür Yardımcısı 

MÜDÜR YARDIMCISI                                 

ADI SOYADI 

Onur ASLAN           (Müd. 

BaşYard.)

Selami TINAZ 

Osman ÖZTÜRK 
İşletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin devamsızlıkla ilgili iş ve işlemleri

Koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesi, ilgili formların gününde okul yönetimine verilmesi konusunu takip eder, değerlendirir

Yokluğunda Müdür yardımcısı Selami TINAZ’a vekalet etmek
MEB Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliği doğrultusunda Mesleki Açık lise iş ve işlemlerini yürütmek;

Okul demirbaşları kullananlara TİF üzerinden zimmetlenecek

Okulumuz örgün ve yüz yüze eğitim öğrencilerinin Koordinatörlükle ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

BAKILAN BÖLÜM

Nöbetçi müdür yardımcılığı, nöbetçi personel. Nöbetçi öğretmen ve öğrenci nöbet günü, görevleri ve talimatlarının hazırlanması

Norm kadro ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun şekilde yürütülmesini 

10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi görevini yapmak

İZİNDE VEYA RAPORDA 

YERİNE BAKACAK MÜDÜR 

YARDIMCISI

ARİF MOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

Osman ÖZTÜRK 

Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin kuruluna başkanlık etmek, ödül ve disiplinle ilgili iş ve işlemler

İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitim almasını sağlamak amacıyla,  gerekli planlamayı yapar

Abdullah DEMİRTAŞ

Ferhat DİNÇER

 Müdürün bulunmadığı zamanlarda genel bütçe ve döner sermaye işletmesinin harcama yetkilisi görevini yapmak.
 Müdür ile birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurulun sekretarya iş ve işlemlerini 

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

Yokluğunda Müdür yardımcısı Osman ÖZTÜRK’e vekâlet etmek

Okuldaki tüm 11.sınıf ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Yokluğunda Müdür yardımcısı Ali Osman NEVRUZ’a vekâlet etmek

Okul MEBBİS ile ilgili olarak müdür yardımcılarının koordinasyonunu sağlamak

Şerife ONARAN

Ali Osman NEVRUZ

Mezunlarla ilgili (Diploma, işyeri Açma belgesi vb. Mesleki açık lise işyeri açma belgeleri dahil) iş ve işlemleri yapmak
E-mezun iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak

Okul web sitesinin duyurularının güncellenmesi müdürün onayından sonra sitede yayınlanmasını sağlamak

Alan eğitimine başlayan öğrenciler ile işletmelerde mesleki eğitim gören, öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemleri

 Yönetici, öğretmen ve diğer personelin  göreve başlama, görevden ayrılma, izin ve hastalık durumlarını müdüre bildirmek
Yönetici, öğretmen ve diğer personelin devam- devamsızlık  defter ve kayıtlarının tutulmasını, aylık, ücret işlemleri

Ücretli öğretmen ve usta öğretici ile ilgili (SGK) görevleri yapmak
Okulun iş güvenliği ve sağlığı (İSG) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Muayene ve kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık etmek

Öğretmen ders dağıtım çizelgesini düzenlemek
Okul lojmanı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

Yeni alınan malzemeler yasal süre içerisinde TİF’e kayıt edilecek kullanıcılara zimmetlenecek

Okulumuz tüm 12.sınıf ile ilgili iş işlemleri yürütmek

Yokluğunda Müdür yardımcısı Şerife ONARAN’a vekâlet etmek

Okulun ÖSYM  ile ilgili iş işlemlerin yürütülmesini sağlamak
Okul arşivinin sorumluluğunun yürütülmesini sağlamak

Okulun Diploma defteri, sınıf geçme defteri vb. önemli evrakların muhafaza edilmesinde gerekli tedbirleri almak

Okulun ses yayın ağının, güvenlik sistemlerinin ve okul zilinin kullanılması, korunması ve geliştirilmesini sağlamak

Okula ait  tüm tasdikname belgesi ,diploma kayıp belgesi vb. belgelerin verilmesini sağlamak

Tüm sınıfların Elektronik ortamında kitap seçimini yaparak, çıktılarını onaylatıp dosyalamak
Yoksul öğrencileri tespit etmek, her türlü ekonomik yardım faaliyetlerini yürütmek ve burslu öğrencilerin iş ve işlemlerini 

Okuldaki tüm 10. Sınıf ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Yokluğunda Müdür Yardımcısı Abdullah DEMİRTAŞ ‘a  vekâlet etmek

Yokluğunda Müdür Yardımcısı Ferhat DİNÇER’E vekâlet etmek

Okulumuzdaki tüm okul türlerinin 9. Sınıf ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Okulun tüm  kulüp Faaliyetleri ile ilgili işlemleri ilgili birim ve kişilerle koordineli olarak yürütmek

ÖZDEĞERLENDİRME,OGYE ilgili kurullara başkanlık ederek ,iş ve işlemleri 

Milli Bayramlar ile Belirli Gün ve Haftalara ait yapılacak kutlama ve anma törenlerinin organizasyonu yapmak

Her türlü Kültür ve turistik gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri yapmak

Ders dışı egzersiz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili iş ve  işlemleri yürütmek  

Okuldaki, ana bina nöbetçi öğrencilerin belirlenmesi ve takibinin yapılması gerekli önlemlerin alınması
Okulun tanıtımı, okul panolarının düzenlenmesi, broşür ve okul gazetesi/dergisi çıkarılması için gerekli çalışmalarda bulunmak

Kütüphane ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek

Okul spor kulübü, sportif etkinliklerin organizesi ve okul spor takımları ile ilgili çalışmaları yapmak

Okul dış ses amfi düzeneğinin özellikle pazartesi ve Cuma günleri törenlerinde ve de diğer zamanlarda yapılacak törenlerde hazır hale getirmek




