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Görev Adı (Unvan Adı) Güvenlik Hizmetleri Birimi Birimi Ulubey Meslek Yüksekokulu 

Bağlı Olduğu Unvan Yüksekokul Sekreteri Alt Birim Yüksekokul Sekreterliği 

Temel Görev ve Sorumluluklar 
1. Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek 

2. Öğrencilerin güvenli şekilde içeri alınmasını sağlamak, kimlik kontrolü yapmak 

3. Ziyaretçileri, ilgili personel ile teyit edip ziyaretçi giriş kartı ile alınmasını sağlamak 

4. Güvenlik ile ilgili defterleri muntazam şekilde doldurmak, belirli aralıklarla Yüksekokul Sekreterine ve Güvenlik 

Amirliğine onaylatmak 

5. Araç girişini ve çıkışını sağlamak, 

6. Vuku bulan veya olası olaylar hakkında Fakülte sekreterliğine ve Güvenlik Amirliğine bilgi vermek, bunlar 

hakkında rapor tutmak 

7. Akşam elektrik aydınlatmasını sağlamak 

8. Ders bitiminde binayı ve Yüksekokul binasını kontrol etmek, kapıları kilitlemek 

9. Mesai bitiminde, hafta sonu ve resmî tatillerde binayı kontrol etmek, aksaklık var ise anında veya aciliyetine göre 

Yüksekokul sekreterliğine bilgi vermek 

10. Görevine mâni bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek, 

11. Binayı dolaşarak, ders olmayan salonların kapalı kalmasını sağlamak, derslerden sonra sınıfların titizlikle kontrol 

edilerek varsa herhangi bir aksaklık ya da eksiklikleri (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde vb.) tespit ederek 

birim amirlerine bildirmek, 

12. Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri 

yerleşke alanına ve binaya sokmamak, gerekirse güvenlik birimine bildirmek, 

13. Özellikle geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kapatılmasını sağlamak, 

14. Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ve nöbet defterini imzalamak 

15. Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek, 

16. Kampüs içerisine veya çevresine park eden araçları denetlemek ve uygunsuz araç park edenleri uyarmak, 

17. Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek, 

18. Nöbet yerlerine başkalarının oturmasına izin vermemek, 

19. Öğrencilerin izinsiz bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine afiş, poster vb. yapıştırmamaları 

konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek, 

20. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

21. İdari yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 

 
 


