
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN  

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI 

I. Kuruluşu, Yetki Görev ve Sorumlulukları 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları Bölümlerinin geçmişi, 1976 yılında kurulan Düzce Meslek Yüksekokulu 

İktisadi ve İdari Programlara dayanmaktadır. Sosyal Güvenlik Bölümü ise, yine Düzce 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009 yılı itibariyle, Türkiye’nin ilk ve tek Sosyal Güvenlik 

Bölümü olarak öğretim faaliyetine başlamıştır. 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla 

değişik 7/d-2 maddesi 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan 

karar uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulundan 

ayrılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mevcut olan programlara Çağrı Merkezi 

Hizmetleri Bölümü de ilave edilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuz işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara 

insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun 

olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu amaçla İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Sosyal Güvenlik ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümleri ile eğitim 

sürdürülmektedir. 

II. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  Fonksiyonel Görev Dağılımları 

Yüksekokul Müdürü: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere 

uygun olarak; meslek yüksekokulunun misyonu, vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar, planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetler. 

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu gereği birimlerin harcama 

yetkilisi olarak görev yapmaktadır. 

1-İşletme Yönetimi Bölüm Başkanlığı: 

 İşletmecilik alanındaki temel kavram, ilke ve yönetim fonksiyonlarını bilen,  

 Piyasanın ve işletmelerin özelliklerini bilen,  

 İşletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya 

grup olarak çalışma yapabilen,  

 Etik değerlere, hukuki, mali ve sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip,  

 Alt ve orta kademe yöneticilik yapabilecek düzeyde  bilgi ve becerilere sahip,  

 Kendi adına işletme kurup çalıştırabilen,  

 Analitik düşünebilen, gelişme ve değişmeleri takip edebilen, etkili iletişim kurabilen,  

 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olan mezunlar 

yetiştirmektir.  

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, söyleşiler, konferans, panel, ve 

bilgilendirme seminerleri düzenlemektir.  

 Ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmektir. 



2-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanlığı 

 Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde 

kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden,  

 İşletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, 

işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, 

işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve 

kurumlara ileten, 

 Analitik düşünebilen, gelişme ve değişmeleri takip edebilen, belleği güçlü,     

 İşletmelere alt ve orta kademe yöneticilik yapabilecek düzeyde  bilgi ve beceri sahibi,   

 Mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, 

 Etik değerlere, hukuki, mali ve sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip,  

 Kendi adına işletme kurup çalıştırabilen, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından 

ticaretin önemini bilen,  

 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olan mezunlar 

yetiştirmektir.  

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, söyleşiler, konferans, panel, ve 

bilgilendirme seminerleri düzenlemektir. 

 Ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmektir. 

3-Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanlığı 

 Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar 

destekli olarak yapabilen,     

 Sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, 

 Güncel mevzuatı yakından izleyen, etik değerlere, hukuki, mali ve sosyal sorumluluk 

bilgisi ve bilincine sahip,  

 Alt ve orta kademe yöneticilik yapabilecek düzeyde  bilgi ve becerileri kazandıran,  

 Sosyal Güvenlik bilincinin yerleştirilmesi için projeler üreten, sosyal sorumluluk 

sahibi, etik değerlere sahip, 

 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olan mezunlar 

yetiştirmektir. 

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, söyleşiler, konferans, panel, ve 

bilgilendirme seminerleri düzenlemektir.  

 Ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmektir. 

4-Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 

 Çağrı Merkezi firmalarına Müşteri Temsilcisi (agent), Takım Lideri, Supervisor ve 

Operasyon Yöneticisi pozisyonlarına nitelikli insan gücü yetiştiren,   

 Dış kaynak olarak hizmet veren çağrı merkezi firmalarında ve işletmelerin çağrı 

merkezi birimlerinde çalışabilecek,  

 Özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, 

gelişmeleri yakından takip edebilen, diksiyonu düzgün, hafızası güçlü, dikkatli ve 

sabırlı çalışabilen,  

 Etik değerlere, hukuki ve sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip,  

 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olan mezunlar 

yetiştirmektir. 



 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, söyleşiler, konferans, panel, ve 

bilgilendirme seminerleri düzenlemektir.   

 Ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmektir. 

III. Personel Ve Öğrenci Yapısı 

2547 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen çalışmakta olan 2 Yardımcı Doçent, 12 Öğretim 

Görevlisi, 1 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuzda 1 Yüksekokul Sekreteri 4 memur olmak üzere toplam 5 

idari personel görev yapmaktadır. Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü 

yetiştirmeyi amaç edinen Meslek Yüksekokulumuz, Üniversite-sanayi işbirliğine önem 

vermekte, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yaparak öğrencilerin buralarda istihdam 

edilmesini sağlamaktadır. 

2017 yılı Haziran ayı itibari ile Meslek Yüksekokulumuzda 4 bölümde toplam 1302 

öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. 2017 yılı itibari ile mezun sayımız 1302’dır. 

 

 

 

 


